
Arkusz IV – ODPOWIEDzI

Zadanie Punktacja Poprawna odpowiedź
1. (0–1) C
2. (0–2) 1. P

2. F
3. (0–2) Np.:

Osoba mówiąca w utworze zarzuca carowi tchórzostwo / to, że sam nie bierze udziału 
w walce / okrucieństwo / kradzież polskiej korony.

4. (0–2) Np.:
Słowa te oznaczają, że tylko Warszawa bała się cara / buntowała się / próbowała walczyć 
oraz usiłowała odzyskać niepodległość / odebrać carowi władzę nad krajem.

5. (0–2) Np.:
a) liczne, groźne, śmiercionośne
b) nieliczne, waleczne, szybkie, zdeterminowane, odważne

6. (0–1) C
7. (0–1) D
8. (0–1) C
9. (0–3) a) C

b) Np.:
W utworze Mickiewicza Julian Ordon zginął, podczas gdy w artykule znajduje się informa-
cja, że przeżył.
Ordon w utworze Mickiewicza wysadził w powietrze redutę, podczas gdy w rzeczywistości, 
jak twierdzi autorka artykułu, Ordon tego nie zrobił / istnieje wiele wersji na temat tych wy-
darzeń.

10. (0–2) Np.:
chodzić z głową w chmurach – marzyć, być nieobecnym, być roztargnionym
mieć głowę na karku – nie dać się zaskoczyć, być mądrym, zawsze wiedzieć, co robić
korona ci z głowy nie spadnie – nic ci się nie stanie
tęga głowa – mądra osoba

11. (0–2) BD
12. (0–1) 1. F

2. F
13. (0–1) D
14. (0–1) BC
15. (0–2) Np.:

Użycie przez Barbarę Skargę słowa „interlokutor”, moim zdaniem, nie jest zgodne z zasada-
mi przedstawionymi przez Jana Grzenia w udzielonej w poradni internetowej odpowiedzi. 
Barbara Skarga użyła w swojej wypowiedzi mało znanego słowa „interlokutor”, które mogła 
zastąpić wyrazem „rozmówca”. Zgodnie z radą Jana Grzeni nie powinna ona posługiwać się 
wyszukanym słownictwem, gdyż łamie to zasady dobrego stylu – w tym wypadku prostotę 
i jasność wypowiedzi.

16. (0–2) Np.:
Wymowa wiersza Jana Twardowskiego „Ile razy” jest zgodna z przemyśleniami Barba-
ry Skargi na temat współczesnego człowieka, ponieważ z obu tekstów wynika, że relacje 
międzyludzkie są połowiczne, brakuje im głębi. Podmiot liryczny wiersza „Ile razy” podaje 
przykłady sytuacji, w których ludzie milczą (np. rozmawiają, ale nie mają tematu, spotyka 
ich wielkie szczęście, ale nie potrafią lub nie chcą o nim rozmawiać), żyją jakby obok siebie. 
Barbara Skarga w swojej wypowiedzi dowodzi, że współcześni ludzie odzwyczajają się od 
rozmowy, wymieniają jedynie krótkie, pozbawione większego sensu zdania. Niby się komu-
nikują, ale nie jest to prawdziwa rozmowa.

17. (0–1) D
18. (0–1) Np.:

Moim zdaniem metafora: milczenie bo dom rodzinny przypomniał / a spadła tylko mordka 
śniegu oznacza, że jacyś członkowie rodziny skontaktowali się ze sobą, ktoś komuś o czymś 
przypomniał, ale spotkało się to z nieprzychylnym, chłodnym przyjęciem, obojętnością 
(mordka śniegu).
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Zadanie Punktacja Poprawna odpowiedź
19. (0–2) Np.:

Argument za: osoby łamiące zakaz parkowania przestaną parkować nie na swoim miejscu.
Argument przeciw: nie powinno się nakładać kary za nieparkowanie nie na swoim miejscu, 
ponieważ brakuje miejsc do parkowania.

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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