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Cz !" I – rozumienie pisanego tekstu
Zadanie sprawdzaj#ce rozumienie tekstu Macieja Nowakowskiego Hipnoza – pomost
do pod!wiadomo!ci.
Odpowiedzi maturzysty mog# przybiera" ró$n# form j zykow#, ale ich sens musi by"
zgodny z tekstem. Oceniaj#c prac maturzysty, nale$y stosowa" wskazan# punktacj .
Zadanie1.
Korzystanie
z informacji

Wyszukiwanie informacji w tek!cie.

0–2

Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli wymieni% trzy sytuacje, w których stan hipnozy mo$na
osi#gn#" bez hipnotyzera oraz przedstawi%, czym mog# one grozi", np.: d%ugotrwa%e
wpatrywanie si w jeden punkt, ws%uchiwanie si w miarowy stukot kó% podczas jazdy
poci#giem, jednostajny szum silnika, równomiernie migaj#ce drzewa na prostej drodze –
podczas jazdy samochodem.
Niebezpiecze&stwo: stan hipnozy mo$e spowodowa" utrat kontaktu z rzeczywisto!ci#,
np. kierowca mo$e spowodowa" wypadek.
Uwaga: wymagane jest u!ci!lenie okoliczno!ci; nie wystarczy napisa" „podczas jazdy
poci#giem”, bo to dopiero ws%uchiwanie si w miarowy stukot kó% mo$e wywo%a" stan
hipnozy.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wymieni% trzy sytuacje, w których stan hipnozy mo$na
osi#gn#" bez hipnotyzera, ale nie okre!li%, na czym polega ich niebezpiecze&stwo albo
okre!li%, co mo$e by" skutkiem sytuacji, w których stan hipnozy osi#ga si bez hipnotyzera,
ale nie wymieni% niebezpiecznych sytuacji.
Zadanie 2.
Korzystanie
Rozpoznawanie form fleksyjnych wyrazów, nazywanie !rodków
0–1
z informacji
j zykowych i okre!lanie ich funkcji w tek!cie.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli okre!li%, jak# funkcj pe%ni 1. os. liczby mnogiej u$ytych
w tek!cie czasowników, np.: s%u$y podkre!leniu, $e omawiane zjawisko dotyczy ka$dego.
Zadanie 3.
Korzystanie
Odczytywanie sensu fragmentu tekstu.
0–1
z informacji
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wymieni% trzy czynniki, od których zale$# efekty hipnozy,
np.: wiedza hipnotyzera, osobowo!" hipnotyzera, predyspozycje osoby hipnotyzowanej.
Zadanie 4.
Korzystanie
Rozumienie struktury tekstu; wyodr bnianie wykorzystanych
0–1
z informacji
w tek!cie argumentów i sformu%owanych wniosków.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli odnalaz% w tek!cie i wymieni% dwa przyk%ady
potwierdzaj#ce opini , $e hipnoza mo$e by" terapi#, np.: leczenie na%ogów oraz leczenie
oty%o!ci.
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Zadanie 5.
Korzystanie
z informacji

Wyszukiwanie informacji i stosowanie ich do rozwi#zania
problemu.

0–2

Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli wymieni% wyró$nione przez autora tekstu stadia hipnozy
oraz scharakteryzowa% ka$de z wymienionych stadiów, podaj#c jego dwie cechy, np.: stadium
lekkie – senno!", przyjemne odpr $enie; stadium !rednie – zachowanie !wiadomo!ci,
niemo$no!" otwarcia oczu; stadium g% bokie – otwieranie oczu na polecenie hipnotyzera,
odczuwanie tego, co zasugeruje hipnotyzer.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wymieni% i poprawnie scharakteryzowa% co najmniej dwa
stadia hipnozy.
Zadanie 6.
Korzystanie
Przetwarzanie informacji, formu%owanie tezy na podstawie
0–1
z informacji
opisanego eksperymentu.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli poprawnie sformu%owa% tez , któr# potwierdza% opisany
w tek!cie eksperyment, np.: oddzia%ywanie sugestii podczas hipnozy jest wyj#tkowo silne
lub osoba zahipnotyzowana potrafi wykona" nieprawdopodobne czynno!ci w przeciwie&stwie
do ludzi niepoddanych hipnozie.
Zadanie 7.
Korzystanie
Odczytywanie sensu fragmentu, wyodr bnianie argumentów.
0–2
z informacji
Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli w%a!ciwie odczyta% stanowisko autora wobec hipnozy oraz
przytoczy% argument autora, którym on uzasadni% swoje stanowisko, np.: na pytanie,
czy nale$y ba" si hipnozy, autor odpowiada przecz#co; nie zgadza si ze stwierdzeniem,
$e nale$y obawia" si hipnotyzerów.
Autor tekstu uzasadnia to nast puj#co: w Polsce nieznany jest przyk%ad wykorzystania
hipnozy w celach przest pczych; hipnoza s%u$y rozwi#zywaniu problemów cz%owieka,
najcz !ciej pomaga ludziom.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli poprawnie rozwi#za% pierwsz# cz !" zadania, czyli okre!li%
stanowisko autora wobec hipnozy, ale nie znalaz% w tek!cie autorskiej argumentacji.
Zadanie 8.
Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji;
Korzystanie
rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i j zyka tekstu;
0–2
z informacji
nazywanie !rodków j zykowych i ich funkcji w tek!cie;
rozpoznawanie intencji aktu mowy.
Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli poprawnie wymieni% 1 zabieg kompozycyjny i 1 zabieg
j zykowy, dzi ki którym autor osi#gn#% wiarygodno!", np.: cytowanie opinii znawców
(przywo%ywanie nazwisk ekspertów w dziedzinie hipnozy lub powo%ywanie si na opinie
specjalistów); stosowanie formu%: wszystkie autorytety (znawcy tematu lub fachowcy
podkre!laj") lub stosowanie terminologii naukowej.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli poprawnie wymieni% przyk%ad jednego typu zabiegów.
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Zadanie 9.
Korzystanie
z informacji

Odczytywanie dos%ownych i metaforycznych znacze& wyrazu,
nazywanie !rodków j zykowych i ich funkcji w tek!cie.

0–2

Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty je$eli poprawnie nazwa% !rodek artystyczny i wyja!ni% jego
znaczenie, np.: metafora – u!wiadamia przykre prze$ycia.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli poprawnie nazwa% !rodek artystyczny lub wyja!ni%
znaczenie zdania Pami # przykrego zdarzenia wyj"# z mroków pod!wiadomo!ci.
Zadanie 10.
Korzystanie
Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu.
0–2
z informacji
Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli poprawnie przyporz#dkowa% wymienione przyk%ady,
np.: styl potoczny: z$apa# na gor"cym uczynku, popisowy numer; styl naukowy: hipnoza
regresywna, badania elektroencefalograficzne, hipnoterapeuta.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli poprawnie przyporz#dkowa% przyk%ady do jednego stylu.
Zadanie 11.
Korzystanie
Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji.
0–1
z informacji
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli poprawnie okre!li% funkcj anegdoty przytoczonej
w akapicie 1., np.: stanowi wprowadzenie do tekstu lub ma zaciekawi" czytelnika.
Zadanie 12.
Odczytywanie dos%ownych i metaforycznych znacze&
Korzystanie
wyrazów; rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej
0–1
z informacji
funkcji; rozumienie sensu ca%ego tekstu.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wyja!ni% znaczenie tytu%u, uwzgl dniaj#c tre!" ca%ego
artyku%u, np.: dzi ki hipnozie cz%owiek mo$e dotrze" do utajonych prze$y" z przesz%o!ci,
których nie pami ta, a które znajduj# si w jego pod!wiadomo!ci.
Zadanie13.
Korzystanie
Odró$nianie informacji od opinii.
0–2
z informacji
Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli poprawnie rozstrzygn#%, czy przedstawione w tabeli
zdania zawieraj# opini , czy informacj o fakcie. Kolejno: informacja, informacja, opinia,
informacja.
Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli przedstawi% trzy poprawne rozstrzygni cia.
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Cz !" II – pisanie tekstu w%asnego w zwi#zku z tekstem literackim zamieszczonym
w arkuszu.
Temat 1. Na podstawie fragmentu I tomu powie ci W!adys!awa S. Reymonta Ch opi
scharakteryzuj Bylic" i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie
starych ludzi w spo!eczno ci lipieckiej?
I. ROZWINI#CIE TEMATU (mo$na uzyska% maksymalnie 25 punktów)
Punktacja
0–1

1. Wst"pne rozpoznanie i umiejscowienie fragmentu w I tomie powie ci, np.:
a. odwiedziny Bylicy u córki,
b. rozmowa Bylicy z Hank# przed k%ótni# Antka z ojcem,
c. scena przed wyrzuceniem Hanki i Antka przez Boryn .
2. Charakterystyka Bylicy, np.:
0–5
a. stary, schorowany, s%aby,
b. niepozorny (skulony, podobny do kupy starych wiórów),
c. pokorny, godzi si na swój los,
d. uczuciowy, czuje $al, $e jest 'le traktowany przez Weronk , cierpi z tego powodu,
e. czuje si zb dny, niepotrzebny,
f. zastraszony, ma poczucie winy,
g. zdesperowany,
h. kochaj#cy, wyrozumia%y ojciec.
3. Relacje ojca z Hank&, np.:
0–5
a. szuka u niej pomocy, zrozumienia, wspó%czucia,
b. przyjmuje z rado!ci# propozycj córki, aby u niej zamieszka",
c. czuje wsparcie ze strony córki,
d. jest jej wdzi czny za trosk ,
e. ma nadziej , $e mo$e by" jeszcze potrzebny,
f. uwa$a j# za dobr# córk , która rzetelnie wywi#zuje si ze swoich zobowi#za&,
g. wstydzi si prosi" o pomoc, przyzna", $e jest 'le traktowany przez Weronk .
4. Relacje ojca z Weronk&, np.:
0–5
a. zdany na %ask córki (wycug),
b. cierpliwie znosi z%e traktowanie przez córk ,
c. uleg%y wobec Weronki,
d. córka jest dla niego bardzo wa$na,
e. post powanie Weronki stara si usprawiedliwi" bied#,
f. dostrzega ci $k# prac córki,
g. ma ambiwalentny stosunek do Weronki.
5. Sytuacja ludzi starych w spo!eczno ci lipieckiej, np.:
0–6
a. wraz z przepisaniem maj#tku na dzieci trac# swoj# pozycj ,
b. pozostaj# na %asce rodziny (problem tzw. wycugu),
c. rodziny pozbywaj# si ludzi starych jako bezu$ytecznych i kosztownych
w utrzymaniu,
d. zmuszeni do pracy ponad si%y,
e. skazani na tu%aczk , $ebranie, np. Agata,
f. zmuszani do opuszczenia swojego domu, np. Jagustynka,
g. je!li nie maj# swojego domu, s# parobkami u bogatych gospodarzy, np. Kuba,
h. nie chc# przepisa" ziemi na dzieci i i!" do nich na wycug, np. Maciej Boryna,
i. przyjmuj# ró$ne postawy (sprzeciw – pogodzenie z losem).
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6. Podsumowanie
0–3
pe!ne, np.: los Bylicy jest odzwierciedleniem sytuacji ludzi starych w Lipcach; ilustruje
zaburzenie wi zi rodzinnych i upokorzenie ludzi starych; pokazuje, $e gromad# wiejsk#
rz#dz# prawa biologiczne (naturalistyczny obraz !wiata);
(3)
cz" ciowe, np.: los Bylicy jest odzwierciedleniem zaburzenia wi zi rodzinnych
w spo%eczno!ci lipieckiej; staro!" jest przyczyn# degradacji w wiejskiej spo%eczno!ci, (2)
próba podsumowania, np.: los ludzi starych na wsi by% z%y lub staro!" by%a przyczyn#
zaburzenia wi zi rodzinnych.
(1)
Temat 2: Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan
Tadeusz scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.
I

ROZWINI#CIE TEMATU (mo$na uzyska% maksymalnie 25 punktów)
Punktacja

Przedstawienie postaci
1. Zosia, np.:
0–1
a. córka Ewy Horeszkówny wychowywana przez Telimen ,
b. m%oda dziewczyna,
c. naturalna, nieobyta w wielkim !wiecie.
2. Telimena, np.:
0–1
a. krewna S dziego opiekuj#ca si Zosi#,
b. dojrza%a kobieta,
c. kobieta !wiatowa.
Charakterystyka Zosi
3. na podstawie fragmentu 1., np.:
0–5
a. niewinna, skromna, nie!mia%a,
b. %#czy kobieco!" i dzieci co!",
c. !wietlista, zjawiskowa,
d. spontaniczna,
e. radosna,
f. charakteryzuje j# zwiewno!", lekko!" ruchów (Zosia przypomina ptaka).
4. na podstawie fragmentu 4., np.:
0–5
a. sens s%ów Jestem kobiet" (Zosia uwa$a, $e kobieta powinna podporz#dkowa" si
m $czy'nie),
b. bez wahania akceptuje decyzje narzeczonego,
c. kieruje si uczuciem (kocha Tadeusza),
d. ceni ukochanego za wyznawane przez niego warto!ci (akceptuje plan polepszenia bytu
poddanych kosztem w%asnych dochodów),
e. kocha wie! i prac na gospodarstwie (pracowito!"),
f. jest !wiadoma tradycyjnych obowi#zków wynikaj#cych z roli $ony i gospodyni.
Charakterystyka Telimeny
5. na podstawie fragmentu 2., np.:
0–7
a. wyrachowana,
b. !wiadoma swoich kobiecych atutów i s%abych stron,
c. !wiadoma przemijania m%odo!ci,
d. pragnie zdoby" m $a,
e. pragnie stabilizacji $yciowej, zapewnienia sobie bytu na staro!",
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f. rozwa$a ró$norodne aspekty zam#$pój!cia (wzajemno!" ewentualnego partnera, jego
zalety fizyczne, role mo$liwe do odegrania u jego boku, ró$nice wieku,
uwarunkowania ekonomiczne itp.),
g. liczy si z opini# publiczn#,
h. kocha miasto i jego rozrywki, chce u%y# !wiata,
i. zachowanie bohaterki odzwierciedla stan jej my!li (ogl#da si w lustrze, wzdycha,
gdy my!li o hipotetycznej zmienno!ci Hrabiego; chodzi !mia$o i weso$o, planuj#c
pobyt w stolicy z Tadeuszem);
6. na podstawie fragmentu 3., np.:
0–3
a. sens s%ów jestem kobiet" (Telimena uwa$a, $e kobieta mo$e przeciwstawi" si
m $czy'nie; jest pragmatyczna),
b. jest zdecydowana postawi" na swoim (grozi Hrabiemu),
c. kieruje si kalkulacj#, realistycznie podchodzi do $ycia (wybiera ma%$e&stwo
z rozs#dku),
d. stabilizacja $yciowa jest dla niej wa$niejsza ni$ osoba partnera (dane s%owo).
7. Podsumowanie
0–3
pe!ne, np.: dostrze$enie kontrastu na wielu p%aszczyznach, np.: charakteru, warto!ci, postaw,
rozumienia roli kobiety, oraz jego interpretacja we w%a!ciwych kontekstach (np.: dostrze$enie
idealizacji Zosi i realizmu/komizmu Telimeny);
(3)
niepe!ne, np.: dostrze$enie kontrastu na wielu p%aszczyznach, np.: charakteru, warto!ci,
postaw, rozumienia roli kobiety;
(2)
próba podsumowania, np.: dostrze$enie kontrastu mi dzy bohaterkami.
(1)
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II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycj wypracowania ocenia si wtedy, gdy przyznane zosta$y punkty za rozwini cie
tematu.
! podporz#dkowana zamys%owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie,
przejrzysta i logiczna; pe%na konsekwencja w uk%adzie graficznym
5
! uporz#dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie
g%ównych cz !ci
3
! wskazuj#ca na podj cie próby porz#dkowania my!li, na ogó% spójna.
1
Uwaga: je!li powy%sze kryteria nie zosta$y spe$nione, nie przyznaje si punktów.
III. STYL (maksymalnie 5 punktów)
! jasny, $ywy, swobodny, zgodny z zastosowan# form# wypowiedzi;
urozmaicona leksyka
! zgodny z zastosowan# form# wypowiedzi, na ogó% jasny; wystarczaj#ca leksyka
! na ogó% komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.

5
3
1

Uwaga: je!li powy%sze kryteria nie zosta$y spe$nione, nie przyznaje si punktów.
IV. J#ZYK (maksymalnie 12 punktów)
! j zyk w ca%ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk%adnia,
poprawne: s%ownictwo, frazeologia i fleksja
! j zyk w ca%ej pracy komunikatywny, poprawne: sk%adnia, s%ownictwo, frazeologia
i fleksja
! j zyk w ca%ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo!ci poprawne
sk%adnia, s%ownictwo i frazeologia
! j zyk w pracy komunikatywny mimo b% dów sk%adniowych, s%ownikowych,
frazeologicznych i fleksyjnych
! j zyk w pracy komunikatywny mimo b% dów fleksyjnych, licznych b% dów
sk%adniowych, s%ownikowych i frazeologicznych.

12
9
6
3
1

Uwaga: je!li powy%sze kryteria nie zosta$y spe$nione, nie przyznaje si punktów.
V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
! bezb% dna ortografia;
poprawna interpunkcja (nieliczne b% dy)
! poprawna ortografia (nieliczne b% dy II stopnia);
na ogó% poprawna interpunkcja
! poprawna ortografia (nieliczne b% dy ró$nego stopnia);
interpunkcja niezak%ócaj#ca komunikacji (mimo ró$nych b% dów).

3
2
1

Uwaga: je!li powy%sze kryteria nie zosta$y spe$nione, nie przyznaje si punktów.
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0–4
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