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Uwaga: akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne spełniające warunki
zadania.
Zadanie 1. (0–2)
Wymaganie ogólne

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.1) odczytuje sens całego tekstu […] oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów […];
1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych
tekstach informacje zarówno jawne, jak
i ukryte […].

Schemat punktowania
2 p. – poprawne przyporządkowanie trzech pytań.
1 p. – poprawne przyporządkowanie dwóch pytań.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Poprawna odpowiedź
Akapit
Pytanie
3.
b
4.
e
7.
d
Zadanie 2. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
1.5) wyróżnia argumenty, kluczowe […]
twierdzenia w tekście argumentacyjnym.

Schemat punktowania
1 p. – poprawne wskazanie przyczyny.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
– Zaskakująca ocena własnej twórczości tuż przed śmiercią.
– Kontrast między dorobkiem pisarza a jego stosunkiem do swojej twórczości.
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Zadanie 3. (0–2)
Wymaganie ogólne

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu
danego tekstu, rozpoznaje zastosowane
w nim środki językowe i ich funkcje
w tekście;
3.4) rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu
([…] ekspresywną […]);
3.8) odróżnia słownictwo neutralne od
emocjonalnego i wartościującego.

Schemat punktowania
2 p. – poprawne wskazanie czterech odpowiedzi.
1 p. – poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Poprawne odpowiedzi
1. TAK
2. TAK
3. NIE
4. TAK
Zadanie 4. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymaganie szczegółowe
Umiejętność z III etapu edukacyjnego
Zdający:
3.6) rozróżnia rodzaje zdań złożonych
podrzędnie i współrzędnie […] – rozumie
ich funkcje.

Schemat punktowania
1 p. – poprawna odpowiedź.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Poprawna odpowiedź
A2
Zadanie 5. (0–2)
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.1) odczytuje […] znaczenia wyrazów […];
3.1) analizuje i definiuje […] znaczenia
słów.
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Schemat punktowania
2 p. – cztery poprawne uzupełnienia.
1 p. – trzy poprawne uzupełnienia.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
Lp.

Opis znaczenia

Wyraz

1.

Osoba popularna, znana, wzbudzająca powszechne
zainteresowanie swoim życiem.

celebryta

2.

Osoba niezwykła, wyjątkowa, utalentowana.

fenomen

3.

Osoba wrażliwa na piękno, znawca piękna.

esteta

4.

Człowiek obyty w towarzystwie, umiejący się odpowiednio
zachować w każdej sytuacji.

światowiec

Zadanie 6. (0–3)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.
III. Tworzenie wypowiedzi

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.5) wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia
i twierdzenia w tekście argumentacyjnym,
dokonuje jego logicznego streszczenia.
Zdający:
1.7) wykonuje różne działania na tekście
cudzym ([…] streszcza […]).

Schemat punktowania
3 p. – ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście;
adekwatny poziom uogólnienia, streszczenie logicznie spójne, właściwa liczba słów.
2 p. – ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście
ALE zaburzenia dotyczące poziomu uogólnienia LUB logicznej spójności streszczenia.
1 p. – ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście;
ALE zaburzenia dotyczące poziomu uogólnienia ORAZ logicznej spójności streszczenia.
0 p. – odpowiedź błędna LUB brak odpowiedzi.
Przykładowa odpowiedź
Ryszard Koziołek w tekście „Mój dziwny Sienkiewicz” przybliża osobę Henryka Sienkiewicza
i jego twórczość. Podkreśla uznanie, jakim pisarz cieszył się wśród czytelników, oraz wpływ
noblisty na postrzeganie kultury polskiej na świecie. Przedstawia swój projekt „Zdziwić się
Sienkiewiczem” w przekonaniu, że potrzebne są ponowna lektura dzieł pisarza i nowe
spojrzenie na ich autora.
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Zadanie 7. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.1) odczytuje sens całego tekstu […] oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów […].

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Schemat punktowania
1 p. – poprawna odpowiedź.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
W celu:
– wprowadzenia do tematu,
– podkreślenia wagi poruszanego tematu,
– zainteresowania czytelnika tematem,
– powołania się na autorytet wybitnego filozofa.
Zadanie 8. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.
II. Analiza i interpretacja testów kultury.

Zdający:
1.1) odczytuje sens całego tekstu […] oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów […].
Zdający:
4.1) dostrzega związek języka z wartościami
[…].

Schemat punktowania
1 p. – poprawna odpowiedź.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Poprawna odpowiedź
Dla przyjaźni charakterystyczna jest wolność i dobrowolność, a przyjaciele muszą być sobie
równi.
Zadanie 9. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
3.1) analizuje […] znaczenia słów.

Schemat punktowania
1 p. – poprawna odpowiedź.
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Poprawna odpowiedź
D.
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Zadanie 10. (0–2)
Wymaganie ogólne
Wymagania szczegółowe
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie Zdający:
zawartych w nich informacji.
3.1) analizuje […] znaczenia słów.
Schemat punktowania
2 p. – podanie dwóch antonimów obu wyrazów.
1 p. – podanie dwóch antonimów jednego wyrazu lub po jednym antonimie obu wyrazów.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
– otwarty: zamknięty, małomówny
– szczery: nieszczery, kłamliwy
Zadanie 11. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.1) odczytuje sens […] wydzielonych przez
siebie fragmentów […].

Schemat punktowania
1 p. – poprawna odpowiedź.
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
– wyrzeczenie się egoizmu,
– poszanowanie wolności,
– kontakt emocjonalny,
– otwartość,
– szczerość.
Zadanie 12. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.1) odczytuje sens […] wydzielonych przez
siebie fragmentów […].

Schemat punktowania
1 p. – poprawna odpowiedź.
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Poprawna odpowiedź
– Piękno i dobro.
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Zadanie 13. (0–2)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja testów kultury.

Zdający:
zna teksty literackie i inne teksty kultury
wskazane przez nauczyciela.

Schemat punktowania
2 p. – poprawne podanie trzech par bohaterów.
1 p. – poprawne podanie dwóch par bohaterów.
0 p. – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
– Gerwazy – Protazy
– Domejko – Dowejko
– Asesor – Rejent
– Sędzia – Hrabia
Zadanie 14. (0–50)
Temat 1. Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,
odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego
oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej
250 słów.
Temat 2. Czy istnieją wartości ważniejsze niż miłość? Rozważ problem i uzasadnij swoje
zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława
Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej
250 słów.
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

II. Analiza i interpretacja tekstów
kultury.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
1.1) odczytuje sens całego tekstu [...];
1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach
informacje zarówno jawne, jak i ukryte […].
Zdający:
1.2) określa problematykę utworu;
2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania
świata przedstawionego i bohatera […]
3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty
[…];
3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych
motywów w różnych utworach literackich.
Zdający:
1.1) tworzy dłuższy tekst pisany [...] (rozprawka)
[...] zgodnie z podstawowymi regułami jego
organizacji, przestrzegając zasad spójności
znaczeniowej i logicznej;
1.2) przygotowuje wypowiedź (wybiera [...]
odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat,
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wybiera formę kompozycyjną, […] dobiera
właściwe słownictwo);
1.3) tworzy samodzielną wypowiedź
argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera
argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje
ich selekcji pod względem użyteczności
w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza
prawidłowe wnioskowanie).
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0

Uzasadnienie
trafne
i szerokie

18

12

0

4

Brak
uzasadnienia
stanowiska

Uzasadnienie
częściowe

Uzasadnienie
trafne,
ale wąskie

Uzasadnienie
trafne,
szerokie
i pogłębione

8

Uzasadnienie
stanowiska

B

0

2

4

C

Błędy
rzeczowe

Nie więcej
niż jeden
błąd
rzeczowy

Brak błędów
rzeczowych

Poprawność
rzeczowa

0

3

6

D

Brak zamysłu
kompozycyjnego

Zaburzenia
funkcjonalności
kompozycji

Kompozycja
funkcjonalna

Zamysł
kompozycyjny

0

1

2

E

Wypowiedź
niespójna

Znaczne
zaburzenia
spójności

Pełna
spójność
wypowiedzi
lub
nieznaczne
zaburzenia
spójności

Spójność
lokalna

Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę – zdający otrzymuje 0 punktów.

UWAGA

Stanowisko jest
nieadekwatne
lub brak
stanowiska

3

Stanowisko jest
adekwatne
do problemu
podanego
w poleceniu

Stanowisko jest
częściowo
adekwatne
do problemu
podanego
w poleceniu

6

A

Sformułowanie
stanowiska
wobec
problemu
podanego
w poleceniu

Kryteria oceny rozprawki

0

2

4

F

Styl
niestosowny

Styl
częściowo
stosowny

Styl
stosowny

Styl tekstu

0

3

6

G

Liczne błędy
rażące

Liczne błędy
nierażące
lub nieliczne
błędy rażące

Brak błędów
lub nieliczne
błędy
nierażące

Poprawność
językowa

0

2

4

H

Liczne
błędy rażące

Liczne
błędy
nierażące
lub
nieliczne
błędy
rażące

Zapis
w pełni
poprawny
lub
nieliczne
błędy
nierażące

Poprawność
zapisu

Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości (1) tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający, oraz (2) kontekstu
interpretacyjnego przywołanego przez zdającego.

C. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych. Pomyłki (np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na
uzasadnienie stanowiska wobec problemu uważa się za usterki, a nie błędy rzeczowe.

Uzasadnienie jest:
− szerokie, jeśli zdający trafnie odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu,
− wąskie, jeśli zdający trafnie odniósł się tylko do niektórych elementów wskazanych w poleceniu (np. nie odniósł się do podanego w zadaniu
tekstu lub nie przywołał innego tekstu kultury),
− częściowe, jeżeli (a) niektórych argumentów nie można uznać za logicznie poprawne wobec przyjętego stanowiska lub (b) niektóre argumenty
są niepoparte przykładami, lub (c) niektóre argumenty są wzajemnie sprzeczne.
Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu
lub rozwija myśli niezwiązane ze stanowiskiem.

B. Uzasadnienie stanowiska jest oceniane ze względu na to, czy jest trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.
Uzasadnienie nie musi być graficznie wyodrębnioną częścią rozprawki.
Uzasadnienie:
− pogłębione to uzasadnienie, w którym zdający wnikliwie odniósł się w rozwinięciu do wszystkich elementów polecenia,
− trafne zawiera logicznie poprawne argumenty (czyli stwierdzenia poparte przykładami) za przyjętym rozwiązaniem problemu.
Szerokość uzasadnienia ocenia się na podstawie tego, czy zdający w swojej wypowiedzi odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu.

Sformułowanie stanowiska będącego częściowo udaną próbą odpowiedzi problemu jest skutkiem niepełnego zrozumienia problemu lub
niepełnego zrozumienia tekstu.
Wypowiedź argumentacyjna, w której brak stanowiska, może zawierać jedynie streszczenie tekstu, biografię autora itp. lub rozwijać myśli
niezwiązane z poleceniem.
Sformułowanie stanowiska nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki.

Adekwatność to odpowiedniość (zgodność, współmierność) stanowiska i problemu (zdający może się zgodzić, nie zgodzić, zachować postawę
ambiwalentną wobec istoty problemu).

A. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy). Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować
stanowisko będące rozwiązaniem problemu. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą odpowiedzi problemu.

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki

G. Poprawność językowa oceniana jest ze względu na liczbę i wagę błędów składniowych, leksykalnych, słowotwórczych, frazeologicznych,
fleksyjnych i stylistycznych.
Błąd stylistyczny to konstrukcja zgodna z normą językową, ale niewłaściwa w sytuacji, w której powstaje tekst, oraz nieodpowiednia dla stylu,
w jakim tekst jest pisany, np. udziwniona metafora, niefunkcjonalny kolokwializm, wulgaryzm, nieuzasadnione powtórzenie leksykalne lub
składniowe. Błędów logicznych nie uznaje się za błędy stylistyczne.
H. Poprawność zapisu ocenia się ze względu na liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (szacowaną odpowiednio do objętości tekstu)
oraz ich wagę (błędy rażące i nierażące). Za błąd rażący uznaje się błąd, który polega na naruszeniu ogólnej reguły ortograficznej lub
interpunkcyjnej w zapisie słów lub fraz o wysokiej frekwencji. Ewentualne wątpliwości rozstrzygają ustalenia Rady Języka Polskiego i klasyfikacja
błędów interpunkcyjnych Jerzego Podrackiego

Styl uznaje się za:
− stosowny, jeśli zachowana jest zasada decorum (dobór środków językowych jest celowy i adekwatny do wybranego przez ucznia gatunku
wypowiedzi, sytuacji egzaminacyjnej, tematu i intencji wypowiedzi oraz odmiany pisanej języka). Dopuszczalne są drobne, sporadyczne
odstępstwa od stosowności,
− częściowo stosowny, jeśli w wypowiedzi zdający niefunkcjonalnie łączy różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi
pojawiają się wyrazy i konstrukcje z języka potocznego, nieoficjalnego, wtręty ze stylu urzędowego, nadmierna metaforyka.
Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się za uzasadnione, jeśli jest funkcjonalne.
− niestosowny, jeśli wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter obraźliwy.
Styl wypracowania nie musi być zgodny z upodobaniami stylistycznymi egzaminatora.

F. Styl tekstu ocenia się ze względu na stosowność.

E. Spójność lokalną ocenia się na podstawie zgodności logicznej i gramatycznej między kolejnymi, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie
zdaniami w akapitach. Znaczne zaburzenia spójności wypowiedzi to np. akapity zbudowane z sekwencji zdań niepowiązanych ze sobą ani
logicznie, ani gramatycznie (potok luźnych myśli, skojarzeń).

D. Kompozycja oceniana jest ze względu na funkcjonalność segmentacji i uporządkowanie tekstu zgodnie z gatunkiem wypowiedzi. Należy
wziąć pod uwagę, czy w tekście zostały wyodrębnione – językowo i graficznie – części pracy oraz akapity niezbędne dla jasnego przedstawienia
stanowiska i uzasadniających je argumentów, a także czy wyodrębnione części i akapity są logicznie oraz konsekwentnie uporządkowane (bez luk
i zbędnych powtórzeń).
Kompozycja jest funkcjonalna, jeśli podział tekstu na segmenty (części) i ich porządek (układ) są ściśle powiązane z porządkiem treści
i realizowanymi w tekście funkcjami retorycznymi. Odejście od zasady trójdzielnej kompozycji nie jest błędem, jeśli segmentacja jest funkcjonalna.
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