
Arkusz III – ODPOWIEDzI

Zadanie Punktacja Poprawna odpowiedź
1. (0–1) B
2. (0–1) D
3. (0–1) 1. P

2. F
4. (0–1) AD
5. (0–1) B
6. (0–1) Np.:

Zosia była córką Ewy – dawnej miłości Jacka Soplicy. Soplica nie mógł się z nią ożenić, 
dostał odmowną odpowiedź od jej ojca. Jacek w afekcie zabił Stolnika. Miał poczucie winy 
i wyrzuty sumienia. Utrzymywał Zosię po śmierci jej rodziców.

7. (0–2) Np.:
Stanowisko Telimeny – Należy poczekać z decyzją o zaręczynach Tadeusza i Zosi. / Trzeba 
odłożyć decyzję o zaręczynach młodych.
Uzasadnienie: Trzeba pozwolić młodym się poznać i obserwować, czy połączy ich uczucie. 
Nie można namawiać i zmuszać ani Zosi, ani Tadeusza do miłości. Nie można nikomu roz-
kazać, by pokochał drugą osobę.

8. (0–2) Np.:
Według słów fraszki Jana Kochanowskiego człowiek nie może uciec przed miłością, uczucie 
jest niezależne od jego woli (człowiek nie ma na nie wpływu). Telimena zaznacza, że nie 
można nikogo pokochać pod wpływem rozkazu, żądania.

9. (0–2) a) „Zemsta”, Aleksander Fredro
b) Zacytowane słowa wypowiada Rejent Milczek. Planuje on małżeństwo swojego syna 
Wacława z Podstoliną (Hanną Czepiersińską).

10. (0–1) 1. F
2. P

11. (0–1) B
12. (0–1) C
13. (0–1) D
14. (0–1) B
15. (0–1) A
16. (0–1) AD
17. (0–1) D
18. (0–2) Wybór źródła: źródło 1.

Uzasadnienie:
1. Książka W ziemiańskim dworze dotyczy życia szlachty, a bohaterem zbiorowym utworu 
Pan Tadeusz jest szlachta.
2. Podtytuł utworu Codzienność, obyczaje, święta, zabawy sugeruje, że w książce opisano 
zwyczaje ziemiańskiej szlachty. Jednym z nich były swaty i zaręczyny.

19. (0–3) Zaproszenia są ocenianie indywidualnie z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów.
W poprawnym zaproszeniu powinny się znaleźć 2 argumenty oraz 5 elementów dotyczących 
formy: kto zaprasza? kogo zaprasza? na co zaprasza? kiedy to się odbywa? gdzie się odby-
wa? 

20. (0–20) Wypracowania są ocenianie indywidualnie z uwzględnieniem różnych kryteriów dotyczą-
cych oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz wypracowań o charakterze argu-
mentacyjnym.
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