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TEKST I

DDeemmoosstteenneess
OO  ppookkoojjuu
Widzę, Ateńczycy, że nasza

obecna sytuacja polityczna jest źró-
dłem niezadowolenia i niepokoju.
A dzieje się tak nie tylko ze względu
na poważne straty, jakie ponieśli-
śmy – a na nic się tu już nie zdadzą
wzniosłe mowy – lecz dlatego, że pa-
nuje całkowita rozbieżność poglą-
dów na temat ocalenia tego, co po-
zostało jeszcze w naszym posiada-
niu. Każdy niemal w innym kursie
polityki upatruje zbawienie dla pań-
stwa. Takie rozważania i udzielanie
rad są zawsze zadaniem niewdzięcz-
nym i trudnym: wy, Ateńczycy,
uczyniliście je jeszcze trudniejszym.
Wszyscy ludzie naradzają się zwy-
kle, zanim dojdzie do czynu lub za-
nim się coś wydarzy, wy zaś już po
fakcie dokonanym. Z tego wynika,
że w całym tym czasie, który ogar-
niam pamięcią, ten, kto gani błędy,
znajduje u was poklask jako dobry
mówca, sama zaś sprawa i to, co mia-
ło być przedmiotem dyskusji, całko-
wicie uchodzi waszej uwagi. 

Pomimo to występuję tu w tym
przeświadczeniu, iż będę w stanie
doradzić wam środki, które nie tyl-
ko się przyczynią do poprawy aktu-
alnej sytuacji, ale i do odzyskania te-
go, co utraciliśmy. Mam nadzieję, że
uciszycie zgiełk sporów i zechcecie
wysłuchać mnie z uwagą, która
przystoi ludziom naradzającym się
nad żywotnymi interesami państwa
i sprawami najwyższej wagi.

Jestem świadomy tego, Ateń-
czycy, że kto ma czelność tu przed
wami mówić o sobie i przypominać
swe dawne przemówienia, odnosi
zawsze niezawodną korzyść. Uwa-
żam to jednak za tak przykrą i nie-
znośną praktykę, że bez względu na
istniejącą konieczność wzdragam
się przed jej użyciem. Sądzę jednak,
że możecie sobie wyrobić lepszy
pogląd na to, co wam pragnę przed-
stawić, jeśli pokrótce przywołam
kilka spostrzeżeń zawartych w mo-
ich poprzednich przemówieniach.

Otóż – co najważniejsze – kiedy
to w czasie rozruchów na Eubei nie-
którzy przekonywali was o potrze-
bie udzielenia pomocy Plutarchowi
i podjęcia wojny, która miała przy-
nieść więcej wydatków niż sławy, ja-
ko pierwszy i jedyny zresztą mów-
ca wyraziłem swój sprzeciw. Za to
omal nie rozszarpali mnie ci polity-
cy, którzy dla drobnego zysku na-
mówili was do popełnienia bardzo
poważnych błędów. Po krótkim cza-
sie doznaliście nie tylko zasłużone-
go upokorzenia, ale też ponieśliście
ofiary, jakich nigdy żaden lud nie po-
niósł ze strony tych, którym przy-
szedł z pomocą. Dopiero wtedy po-
znaliście z jednej strony podłość wa-
szych doradców, z drugiej bez-
względną słuszność moich rad. [...]

Okazaną przeze mnie w tych
okolicznościach umiejętność prze-
widywania, którą przewyższyłem
innych, w żadnym wypadku nie
mam zamiaru, Ateńczycy, przypi-
sywać jakiejś wyjątkowej bystrości,
którą albo rzeczywiście posiadam,
albo którą się tylko chełpię. Nie bę-
dę ukrywał, iż tę moją umiejętność
rozpoznawania i przewidywania za-
wdzięczam dwom czynnikom, któ-
re zaraz tu wymienię. Jednym z nich

jest po prostu szczęście, które – jak
wskazuje moje doświadczenie – wię-
cej znaczy w życiu ludzkim niż wszel-
ka potęga i mądrość. Drugim jest mo-
ja absolutna bezinteresowność poglą-
dów i ocen w sprawach publicznych,
bo nikt nie mógłby mi dowieść, iż czer-
pię jakiekolwiek zyski z mojej działal-
ności politycznej i z moich przemó-
wień. Trafnie dostrzegam korzystny
kurs w sprawach polityki tylko dlate-
go, że rzecz oceniam wyłącznie na
podstawie samych okoliczności. Wia-
domo, iż jeśli po drugiej stronie, jak
na wadze, położy się pieniądze, prze-
ważą one szalę i w dół za sobą pocią-
gną zdrowy rozsądek: kto to uczynił,
w żadnej już sprawie nie jest w stanie
wydać słusznego i bystrego sądu.

Moim zdaniem należy przyjąć
jedną zasadę: jeżeli kto chce pozyskać
dla państwa sprzymierzeńców, po-
większyć jego dochody lub oddać mu
jakąkolwiek inną przysługę, nie mo-
że tego uczynić kosztem istniejącego
pokoju. Nie znaczy to, że jest to po-
kój godny was lub dla was szczegól-
nie korzystny. Lecz jaki by tam nie
był, bardziej odpowiadałoby waszym
aktualnym interesom państwowym
wcale go nie zawierać niż teraz go zry-
wać, gdyż liczne straty, które ponie-
śliśmy, sprawiają, że dziś przyszłoby
nam prowadzić wojnę z większym ry-
zykiem i w znacznie trudniejszych
warunkach niż wówczas. 

Demostenes, Wybór mów, tłuma-
czenie: Romuald Turasiewicz, Osso-
lineum, Wrocław 1991, s. 101-106.

Zadanie 1. (0-1)
DDeemmoosstteenneess  ww sswwoojjeejj  mmoowwiiee  nnaa--

kkłłaanniiaa  AAtteeńńcczzyykkóóww  ddoo  
A. dyskusji o dawnych błędach.
B. rozpoczęcia wojny z Filipem.
C. utrzymania zawartego pokoju.
D. udzielenia pomocy Plutarchowi.

Zadanie 2. (0-1)
ZZ  tteekkssttuu  II wwyynniikkaa,,  żżee  AAtteeńńcczzyyccyy

ooppoowwiieeddzziieellii  ssiięę  ppoo  ssttrroonniiee  PPlluuttaarrcchhaa
ii rroozzppoocczzęęllii  wwoojjnnęę,,  kkiieerruujjąącc  ssiięę
A. chęcią zysku.

B. chęcią sławy.
C. polityczną roztropnością.
D. poczuciem sprawiedliwości.

Zadanie 3. (0-1)
WWeeddłłuugg  DDeemmoosstteenneessaa  uuddzziieellaanniiee

rraadd  jjeesstt  „„zzaaddaanniieemm  nniieewwddzziięęcczznnyymm
ii ttrruuddnnyymm””,,  ppoonniieewwaażż  AAtteeńńcczzyyccyy  
A. nie słuchali głosu doradców.
B. podejmowali dyskusję zbyt późno.
C. nie interesowali się losem państwa.
D. sami oceniali sytuację na podsta-

wie okoliczności.

Zadanie 4. (0-1)
AAtteeńńcczzyyccyy,,  wweeddłłuugg  DDeemmoosstteennee--

ssaa,,  nnaajjcchhęęttnniieejj  ssłłuucchhaallii  mmóówwccóóww,,
kkttóórrzzyy  
A. wskazywali środki najlepsze dla

poprawy sytuacji.
B. pozwalali słuchaczom wyrobić so-

bie trafne poglądy.
C. trafnie przewidywali skutki podej-

mowanych decyzji.
D. odwoływali się do wcześniej wy-

głaszanych mów.

Zadanie 5. (0-1)
SSyyttuuaaccjjęę,,  ww kkttóórreejj  zznnaalleeźźllii  ssiięę

AAtteeńńcczzyyccyy,,  nnaajjlleeppiieejj  ooppiissuujjee  zzwwiiąązzeekk
ffrraazzeeoollooggiicczznnyy
A. czas leczy rany.
B. musztarda po obiedzie.
C. rozeszło się po kościach.
D. trafiło się jak ślepej kurze ziarno.

Zadanie 6. (0-1)
WWeeddłłuugg  DDeemmoosstteenneessaa  „„nniiee  jjeesstt

ww ssttaanniiee  wwyyddaaćć  ssłłuusszznneeggoo  ii bbyyssttrreeggoo
ssąądduu””  cczzłłoowwiieekk
A. żądny zysku.
B. żądny poklasku.
C. pozbawiony rozwagi.
D. pozbawiony szczęścia.

Zadanie 7. (0-1)
UUmmiieejjęęttnnoośśćć  wwyyrraażżaanniiaa  ttrraaffnnyycchh

ssąąddóóww  nnaa  tteemmaattyy  ppuubblliicczznnee  DDeemmoo--
sstteenneess  wwiiąążżee  zz
A. potęgą i mądrością.
B. urodzeniem i inteligencją.
C. bogactwem i doświadczeniem.
D. bezinteresownością ocen i szczę-

ściem.

Zadanie 8. (0-1)
WW  mmoowwiiee  DDeemmoosstteenneessaa  wwyyssttęęppuu--

jjąą  ttyyppoowwee  ddllaa  pprrzzeemmóówwiieeńń  śśrrooddkkii  rree--
ttoorryycczznnee
A. zdania złożone, wyliczenia, apo-

strofy.
B. pytania retoryczne, wykrzyknie-

nia, metafory.
C. apostrofy, pytania retoryczne, zda-

nia złożone.
D. powtórzenia, zdania pojedyncze,

wykrzyknienia.

TEKST II
Są ludzie, którzy uważają, że dłu-

gą tradycję rządów sprawowanych
przez suwerenny lud zapoczątkował
w 507 r. p.n.e. Alkmeonida Klejste-
nes. […] W gruncie rzeczy jednak,
ziarna demokracji ateńskiej zostały
posiane nieco przed czasami Klejste-
nesa. Ekklesia, czyli zgromadzenie
ludowe, które zbierało się na miejscu
spotkań zwanym Pnyx przy Akropo-
lu, zostało zapoczątkowane przez So-
lona. Ale przywódcom z arystokra-
tycznych rodów bez trudu udawało
się manipulować poczynaniami zgro-
madzenia: Pizystrat i jego synowie
wykorzystywali je do własnych ce-
lów przez pięćdziesiąt lat swojej ty-
ranii (560-510 r. p.n.e.). […]

Uważa się, że Klejstenes odwoły-
wał się do idei ludowładztwa po to,
aby osłabić dawną organizację rodo-
wą, na której opierali swą pozycję je-
go poprzednicy. Wysuwając propo-
zycję, aby suwerenną władzę przeję-
ła Ekklesia, zdobył sobie autorytet,
który umożliwił mu zainicjowanie
jeszcze szerszych reform. Na miej-
sce dawnych czterech phylai, czyli
rodów, wprowadził nowych dziesięć;
każdy miał własną świątynię i upra-
wiał kult własnego bohatera. Znacz-
nie umocnił pozycję demes, czyli
„parafii”, na jakie dzieliły się po-
szczególne rody, i rozszerzył prawa
obywatelskie na wszystkich wolnych
mieszkańców obszaru Aten. Co zaś
najważniejsze , założył Boule – coś
w rodzaju komitetu ustanawiające-
go porządek obrad zgromadzenia.
Był też inicjatorem idei ostracyzmu
w prawodawstwie. Nazwano go
„twórcą sztuki kierowania opinią pu-
bliczną”. 

Demokracja ateńska, która trwa-
ła przez 185 lat, była daleka od dosko-
nałości. Samorządność ludu ograni-
czały machinacje Boule, samowola
demes oraz wciąż utrzymujące się
wpływy możnych patronów i dema-
gogów. Aby zapewnić kworum 6000
osób na zgromadzeniach eklezji,
obywateli dosłownie łapano na uli-
cach i wleczono do amfiteatru na li-
nach umoczonych w czerwonej far-
bie. […] A jednak obywatele rzeczy-
wiście rządzili. Cieszyli się równo-
ścią wobec prawa. Wybierali dziesię-
ciu najwyższych urzędników, w tym
także strategosa, czyli najwyższego
dowódcę wojsk. Losowali między so-
bą kilkaset obsadzanych co roku sta-
nowisk administracyjnych. A co naj-
ważniejsze pociągali do odpowie-
dzialności urzędników publicznych.
Nieuczciwych albo nieudolnych
zwalniano lub nawet poddawano eg-
zekucji. 

Nie wszyscy byli zachwyceni. Pla-
ton uważał, że demokracja oznacza
rządy ludzi niekompetentnych. Ary-
stofanes wyśmiewał się z „tego wście-
kłego, drażliwego, krnąbrnego star-

ca, który się nazywa Demos z Pnyx”.
[…]

Związki między demokracją sta-
rożytnych Aten i demokracją współ-
czesnej Europy są niestety dość ni-
kłe. Demokracja nie utrzymała się
w kraju, który był jej kolebką. Filozo-
fowie Rzymu nie żywili dla niej zbyt-
niego podziwu i przez ponad tysiąc
lat prawie nikt o niej nie pamiętał. De-
mokracje współczesnej Europy wy-
wodzą się w równej mierze z po-
wszechnych zgromadzeń wikingów,
rad i parlamentów zwoływanych
przez feudalnych monarchów czy
średniowiecznych miast-republik.
Ateńska koncepcja samorządnego
zgromadzenia złożonego ze wszyst-
kich pełnoprawnych obywateli zna-
lazła odpowiedniki w średniowiecz-
nym Nowogrodzie, na Węgrzech i w
Polsce. […] Teoretycy epoki oświece-
nia łączyli wiedzę o starożytności
z zainteresowaniem dla reformy kon-
stytucyjnej; zabarwiony romanty-
zmem obraz starożytnych Aten ode-
grał także pewną rolę w kształtowa-
niu poglądów wychowanych na kla-
sykach liberałów. […]

W dzisiejszych czasach brak zgo-
dy co do tego, jakie są podstawowe
cechy demokracji. Teoretycznie za-
wierają się w niej wszystkie cnoty – od
wolności, sprawiedliwości i równo-
ści po praworządność, poszanowa-
nie praw człowieka, zasadę plurali-
zmu politycznego i społeczeństwa
obywatelskiego. W praktyce „rządy
ludu” okazują się niemożliwe. Wiele
dzieli uprawianą na kontynencie eu-
ropejskim odmianę suwerennych
rządów ludu od brytyjskiej odmiany
rządów parlamentarnych. Poza tym
żadna z odmian nie jest pozbawiona
wad. Winston Churchill powiedział
kiedyś, że „demokracja jest najgor-
szym ustrojem politycznym, jeśli nie
liczyć wszystkich innych”. 

Norman Davies, Europa. Rozpra-
wa historyka z historią, Kraków 1998,
s. 162-163.

Zadanie 9. (0-1)
DDeemmookkrraaccjjaa  ttoo  

A. nieograniczona i bezwzględna
władza oparta na terrorze.

B. rządy polegające na sprawowaniu
władzy przez niewielką grupę
osób.

C. system rządzenia, w którym nie-
ograniczona władza należy do jed-
nego człowieka.

D. rządy, w których władzę sprawu-
je lud bezpośrednio sam albo
przez swoich przedstawicieli.

Zadanie 10. (0-1)
JJeeddnnyymm  zz ttwwóórrccóóww  ddeemmookkrraaccjjii

aatteeńńsskkiieejj  bbyyłł
A. Solon.
B. Platon.
C. Pizystrat.
D. Arystofanes.

Zadanie 11. (0-1)
AAtteennyy  bbyyłłyy  rrzząąddzzoonnee  ddeemmookkrraa--

ttyycczznniiee  ww wwiieekkuu
A. VII p.n.e.
B. VI p.n.e.
C. III p.n.e.
D. I p.n.e.

Zadanie 12. (0-1)
NNaajjwwyyżżsszząą  ii ssuuwweerreennnnąą  wwłłaaddzząą

ddeemmookkrraattyycczznnyycchh  AAtteenn  bbyyłłoo
A. dziesięć phylai.
B. stanowisko strategosa.
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C. zgromadzenie ludowe.
D. dziesięciu najwyższych urzędni-

ków.

Zadanie 13. (0-1)
RReeffoorrmmyy  KKlleejjsstteenneessaa  ppoolleeggaałłyy

pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  nnaa  
A. powołaniu zgromadzenia ludo-

wego.
B. ograniczeniu kompetencji zgro-

madzenia ludowego.
C. umożliwieniu manipulowania

obradami zgromadzenia ludowe-
go.

D. przyznaniu praw obywatelskich
wszystkim wolnym mieszkań-
com Aten.

Zadanie 14. (0-1)
WWeeddłłuugg  aauuttoorraa  tteekkssttuu  IIII  ddeemmoo--

kkrraaccjjaa  aatteeńńsskkaa  nniiee  bbyyłłaa  ddoosskkoonnaałłaa,,
ggddyyżż  
A. miastem rządzili ludzie niekom-

petentni.
B. ograniczały ją wpływy różnych

demagogów i protektorów.
C. mieszkańcy Aten nie uczestni-

czyli w zgromadzeniach ludo-
wych.

D. zgromadzenie ludowe nie mogło
wybrać właściwych urzędników.

Zadanie 15. (0-1)
„„WWśścciieekkłłyy,,  ddrraażżlliiwwyy,,  kkrrnnąąbbrrnnyy

ssttaarrzzeecc,,  kkttóórryy  ssiięę  nnaazzyywwaa  DDeemmooss
zz PPnnyyxx””  ttoo  wweeddłłuugg  AArryyssttooffaanneessaa
A. tyran Pizystrat.
B. Alkemonida Klejstenes.
C. rządy zgromadzenia ludowego.
D. rządy ateńskich patronów i de-

magogów.

Zadanie 16. (0-1)
BBrraakk  uummiieejjęęttnnoośśccii  rrzząąddzzeenniiaa  zzaa--

rrzzuuccaałł  lluuddoowwii  aatteeńńsskkiieemmuu  mmiięęddzzyy
iinnnnyymmii
A. grecki filozof.
B. rzymski polityk.
C. ateński reformator.
D. arystokratyczny tyran.

Zadanie 17. (0-1)
WWeeddłłuugg  aauuttoorraa  tteekkssttuu  IIII  wwssppóółł--

cczzeessnnaa  ddeemmookkrraaccjjaa  cczzeerrppiiee  sswwoojjee
wwzzoorryy
A. z systemów politycznych Węgier

i Polski.
B. z filozofii rządzenia starożytnym

Rzymem.
C. z ustroju politycznego średnio-

wiecznych miast-republik.
D. ze sposobu rządzenia wymyślo-

nego w starożytnych Atenach.

Zadanie 18. (0-1)
OOddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwłłaassnneejj  wwiiee--

ddzzyy,,  wwsskkaażż  iinnssttyyttuuccjjęę  lluubb  zzaassaaddęę
ww hhiissttoorriiii  PPoollsskkii,,  ww kkttóórreejj  aatteeńńsskkaa
kkoonncceeppccjjaa  ssaammoorrzząąddnneeggoo  zzggrroommaa--
ddzzeenniiaa  zznnaallaazzłłaa  sswwóójj  ooddppoowwiieeddnniikk..

A. Konwokacja.
B. Liberum veto.
C. Wolna elekcja.
D. Konfederacja.

Zadanie 19. (0-1)
WWssppóółłcczzeessnnee  ppaańńssttwwaa  ddeemmookkrraa--

ttyycczznnee  cchhaarraakktteerryyzzuujjąą  mmiięęddzzyy  iinnnnyy--
mmii  nnaassttęęppuujjąąccee  wwaarrttoośśccii
A. wolność słowa i brak prywatności.
B. zakaz zgromadzeń i własność pry-

watna.
C. tolerancja religijna i respektowa-

nie prawa.
D. równe prawa dla mniejszości i cen-

zura prasowa.

Zadanie 20. (0-1)
WWsskkaażż  ppaańńssttwwoo,,  kkttóórree  ww ooppiinniiii

mmiięęddzzyynnaarrooddoowweejj  ddzziiśś  rrzząąddzzoonnee  jjeesstt
ddeemmookkrraattyycczznniiee..
A. Kuba.
B. Chiny.
C. Białoruś.
D. Hiszpania.

Zadanie 21. (0-1)
ZZ  tteekkssttuu  IIII  wwyyppiisszz  ttrrzzyy  pprrzzyykkłłaaddyy

wwppłłyywwuu  AAtteeńńcczzyykkóóww  nnaa  rrzząąddzzeenniiee
ppaańńssttwweemm..
.................................................................
.................................................................

Zadanie 22. (0-1)
WWyyjjaaśśnniijj,,  jjaakk  rroozzuummiieesszz  ssłłoowwaa

WWiinnssttoonnaa  CChhuurrcchhiillllaa,,  żżee  „„ddeemmookkrraa--
ccjjaa  jjeesstt  nnaajjggoorrsszzyymm  uussttrroojjeemm  ppoollii--
ttyycczznnyymm,,  jjeeśśllii  nniiee  lliicczzyyćć  wwsszzyyssttkkiicchh
iinnnnyycchh””..
.................................................................
.................................................................

TEKST III

Orator (mówca) rzymski, brązowy po-
sąg z III wieku p.n.e., Sztuka Świata,
Warszawa 1989, s. 169.

Zadanie 23. (0-1)

NNaappiisszz,,  ccoo  –– TTwwooiimm  zzddaanniieemm  –– mmoo--
żżee  oozznnaacczzaaćć  ggeesstt  oorraattoorraa  ((tteekksstt  IIIIII))..
UUzzaassaaddnniijj  sswwoojjąą  ooppiinniięę..
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Zadanie 24. (0-2)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  ffoottooggrraaffiiii  ppoossąągguu

((tteekksstt  IIIIII))  oorraazz  wwłłaassnneejj  wwiieeddzzyy  ssffoorr--
mmuułłuujj  ttrrzzyy  zzaassaaddyy  zzaacchhoowwaanniiaa  ssiięę
oorraattoorraa  ppooddcczzaass  wwyyggłłaasszzaanniiaa  pprrzzee--
mmóówwiieeńń..

Zadanie 25. (0-2)
WWłłaassnnyymmii  ssłłoowwaammii  zzaappiisszz  tteezzęę  ppoo--

ssttaawwiioonnąą  pprrzzeezz  DDeemmoosstteenneessaa  ww oossttaatt--
nniimm  aakkaappiicciiee  ((tteekksstt  II))  ii ssffoorrmmuułłuujj  jjee--
ddeenn  aarrgguummeenntt  nnaa  jjeejj  ppooppaarrcciiee..
.................................................................
.................................................................
.....................................................................
.............................................................
.................................................................

Zadanie 26. (0-3)
PPooddzziieell  nnaa  ssyyllaabbyy  ppooddaannee  nniiżżeejj

ssłłoowwaa..  ZZaazznnaacczz  ssyyllaabbęę,,  kkttóórrąą  ppoowwiinn--
nnoo  ssiięę  ppooddcczzaass  wwyymmoowwyy  aakkcceennttoowwaaćć. 

WWzzóórr::  mówię – mmóó  / wię
polityka –
Ateńczycy –
odpowiadałoby –

Zadanie 27. (0-5)
ZZrreeddaagguujj  ddoo  ggaazzeettkkii  sszzkkoollnneejj  tteekksstt

ooggłłoosszzeenniiaa  oo kkoonnkkuurrssiiee  nnaa  nnaajjlleeppsszzee
pprrzzeemmóówwiieenniiee..
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Zadanie 28. (0-15)
ZZrreeddaagguujj  ddoo  ggaazzeettkkii  sszzkkoollnneejj  lliisstt

oottwwaarrttyy,,  ww kkttóórryymm  pprrzzeeddssttaawwiisszz  sswwoo--
jjee  ssttaannoowwiisskkoo  ii ssttoossoowwnnąą  aarrgguummeennttaa--
ccjjęę  ww wwaażżnneejj  ddllaa  TTwwoojjeejj  sszzkkoołłyy  sspprraa--
wwiiee  ((nnpp..  oorrggaanniizzoowwaanniiee  iimmpprreezz,,  zzoorr--
ggaanniizzoowwaanniiee  kkóółłeekk  zzaaiinntteerreessoowwaańń,,
sspprraawwaa  nniisszzcczzeenniiaa  sspprrzzęęttuu......))..  WWpprroo--
wwaaddźź  ddoo  sswweeggoo  tteekkssttuu  ccoo  nnaajjmmnniieejj
ttrrzzyy  rróóżżnnee  śśrrooddkkii  rreettoorryycczznnee..

Autorzy testu: Krzysztof Wiatr,
Bożena Barańska, Marek Zieliński,
nauczyciele krakowskich gimnazjów

g y p yj y

Kryteria oceny listu otwartego 

Treść (0-4) 

1 Opisanie sprawy 0-1 1 pkt przyznaje się za szczegółowe opisanie ko nkretnej 

sprawy, wyrażenie własnego stanowiska w sprawie;  

2 Argumentacja 0-1 1 pkt przyznaje się za przedstawienie stosowanej, 

rzeczowej argumentacji; 

3 Podsumowanie 0-1 1 pkt przyznaje się za podsumowanie wypowiedzi / 

wyciągnięcie wniosków; 

4 Dobór środków językowych 0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie co najmniej trzech 

różnych środków retorycznych; 

Kompozycja (0-4) 

5 Wyróżniki listu 0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie: miejsca i daty, adresata, 

nadawcy; 

6 Właściwa kompozycja  0-1 1 pkt przyznaje się za trójdzielną kompozycję 

charakterystyczną dla listu otwartego; 

7 Układ graficzny 0-1 1 pkt przyznaje się za zaznaczenie podstawowych 

informacji w odpowiednich miejscach tekstu oraz  celowe 

wprowadzenie akapitów; 

8 Spójność i logika tekstu 0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie wskaźników 

zespolenia i logiczne uporządkowanie treści (nie ma też 

nieuzasadnionych powtórzeń myśli); 

Język i styl (0-4) 

9 Poprawność językowa (fleksyjna, 

leksykalna, frazeologiczna, słowotwórcza, 

bogactwo słownictwa) 

0-3 0-3 bł. – 3 pkt. 

4 bł. – 2 pkt. 

5 bł. – 1 pkt. 

6 bł. – 0 pkt. 

10 Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji 

komunikacyjnej 

0-1 1 pkt przyznaje się za zbudowanie tekstu o chara kterze 

oficjalnym (np. słownictwo oficjalne, brak nadmie rnych 

emocji, brak kolokwializmów…); 

Zapis (0-3)  

11 Poprawność interpunkcyjna  0-1 dopuszcza się 3 błędy interpunkcyjne; 

12 Poprawność ortograficzna 0-2 0 bł. – 2 pkt.; 1 bł. – 1 pkt.; 2 bł. – 0 pkt. 

Zadania zamknięte 

zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

odp. C A B D B A D A D A B C D B C A C C C D 

 

Zadania otwarte 

zadanie odpowiedź poprawna punkty zasady przyznawania punktów 

21 Np. wybór najwyższych urzędników, obs adzanie 

stanowisk administracyjnych, pociąganie 

urzędników do odpowiedzialności... 

0-1 1 pkt przyznaje się za wypisanie trzech 

przykładów potwierdzających wpływ 

Ateńczyków na rządzenie państwem; 

22 Np. Demokracja jest najlepszą z is tniejących form 

rządów... 

0-1 1 pkt przyznaje się za właściwe odczytanie słów 

W. Churchilla; 

23 Np. pozdrawia słuchaczy przed wygłoszeniem 

mowy, ucisza ich, kiedy mu przerywają, 

wyrażając w ten sposób aprobatę dla tego, o czym 

mówi, albo dezaprobatę... 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie znaczenia gestu i 

określenie sytuacji, w której gest jest 

wykonywany; 

24 Np. Mówca podczas przemawiania  

- zawsze stoi. 

- jest zwrócony do słuchaczy.  

- mimiką i gestykulacją wyraża emocje, swój 

stosunek do omawianej sprawy... 

0-2 1 pkt przyznaje się za nazwanie trzech zasad 

dotyczących zachowania mówców; 

1 pkt przyznaje się za jednorodną formę 

składniową i poprawność językową;  

25 Np. Demostenes twierdzi, że teraz za wszelką 

cenę trzeba utrzymać zawarty pokój, gdyż 

wypowiedzenie wojny w obecnej sytuacji 

skończyłoby się klęską Aten… 

0-2 1 pkt przyznaje się za sformułow anie tezy na 

podstawie ostatniego akapitu tekstu I;  

1 pkt przyznaje się za sformułowanie stoso wnego 

argumentu; 

26 polityka – po / li / ty / ka 

Ateńczycy – A / teń / czy / cy 

odpowiadałoby – od / po / wia / da / ło / by 

 

0-3 1 pkt przyznaje się za poprawny podział trzech 

wyrazów na sylaby; 

2 pkt. przyznaje się za poprawne zaznaczenie 

sylaby akcentowanej w trzech wyrazach; 

1 pkt przyznaje się za poprawne zaznaczenie 

sylaby akcentowanej w dwóch wyrazach; 

Kryteria oceny ogłoszenia 

lp kryterium punkty zasady przyzwania punktów 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie nadawcy (może 

być zbiorowy), jednoznaczne określenie miejsca i 

czasu konkursu (co najmniej dzień, miesiąc, rok) 

oraz celu; 

1 Realizacja tematu 

0-1 1 pkt przyznaje się za dostosowanie wypowi edzi 

do sytuacji komunikacyjnej (prz ewaga informacji 

nad elementami zachęty);  

3 Układ graficzny 0-1 1 pkt przyznaje się za celowe rozplanow anie 

tekstu; 

4 Język i styl 0-1 1 pkt przyznaje się za poprawność językowo-

stylistyczną (dopuszczalny 1 błąd); 

5 Ortografia i interpunkcja 0-1 1 pkt przyznaje się za poprawność ortogr aficzną i 

interpunkcyjną (dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny); 

Uwaga: Wobec prac uczniów ze stwierdzoną dysortografią stosuje się inne
kryteria dotyczące zapisu w następujących zadaniach:

ZZaaddaanniiee  2277..
5. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się 2 błędy

ortograficzne i 2 interpunkcyjne).
ZZaaddaanniiee  2288..
10. Poprawność interpunkcyjna (dopuszcza się 4 błędy interpunkcyjne)

0-1 pkt.
11. Poprawność ortograficzna (dopuszcza się 4 błędy ortograficzne) 0-1 pkt.
12. Zapis umożliwia komunikację 0-1 pkt.


