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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ZADA Z ARKUSZA
EGZAMINACYJNEGO II
Temat 1.: Odczytanie (analiza i interpretacja) wiersza Adama Zagajewskiego Szybki
wiersz.
I.

ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska maksymalnie 22 punkty)
Punktacja
wst pne odczytanie ca o ci,
0-1

1.
np.:
– refleksja o sobie dzisiejszym (i o dzisiejszej sztuce)  liryka osobista, bezpo rednia,
refleksyjna,
2. rozpoznanie podmiotu lirycznego,
0-1
np.:
– cz owiek wspó czesny maj cy poczucie zagubienia (noc, pytania),
– cz owiek w drodze (dos ownie i w przeno ni  homo viator),
3. nazwanie zasady kompozycji: kontrast dwóch czasów  dawniej i dzi (dwóch stylów
ycia, dwóch kultur),
0-1
4. wskazanie symboli tych czasów: p dz cy chora gregoria ski i samochód,
0-1
5. odczytanie tych symboli, np.: harmonia wiata (oparta na g bokiej wierze pewno
logiczno ci i celowo ci jego konstrukcji)  zagubienie (niepewno , wewn trzne
rozdwojenie),
0-1
6. argumentacja odczytania  dostrze enie sposobu mówienia,
0-2
np.:
– spokojne g osy, s odcy mnisi,
– opis ycia podró nika (epitet kruche, porównanie do rozdartej mapy)
– opis chmur, ku którym zmierza (dobór epitetów, porównanie do opaski na oczach
skaza ca),
– opis kierunku jazdy (metafora: otch a po ykaj ca twarde zy gradu),
– powtórzenie daleko,
7. zestawienie warto ci przypisanych kategoriom dawniej i dzisiaj,
0-3
np.:
– trwa o i pewno (mury)  s abo (cienka blacha),
– trwanie (czuwanie)  p d, po piech (ucieczka),
– spokój (zapomnienie)  niepokój, bycie w drodze (podró ),
8. dostrze enie, e przeciwstawienie obejmuje tak e sztuk (chora  szybki wiersz), 0-1
9. odczytanie tych znaków, np.: powaga, dostojno  bylejako , pospieszno ,
0-1
10. dostrze enie podkre lenia kontrastu przez zastosowanie zamiast,
0-1
11. interpretacja tytu u,
0-1
np.:
– dos ownie: utwór napisany napr dce,
– metaforycznie: znak wspólczesno ci,
– okre lenie rangi wiersza: opozycja wobec patosu i powagi hymnu jako pie ni
kierowanej do Boga (Ojczyzny...),
12. odczytanie zako czenia, np. doznanie i prze ycie ma o ci dzisiaj,
0-1
13. wskazanie rodków stylistycznych s u cych wyra eniu tego doznania,
0-1
np.:
– ma a, zm czona gwiazda (symbolika przewodniczki)  zastosowanie
pomniejszaj cych epitetów,
– typ metafor (w tym personifikacja): brzytwa horyzontu, czarny ptak wieczoru, noc,
wdowa po marzeniach,
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14. wykorzystanie kontekstów,
np.:
– utworów ukazuj cych wspó czesno przez zestawienie z czasem minionym,
– topiki ycia jako drogi (homo viator),
15. znajomo i umiej tne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej,
16. podsumowanie:
– pe ne: np. dostrze enie, e konfrontacja wspó czesno ci z czasem minionym
prowadzi w wierszu do refleksji o ma o ci dnia dzisiejszego: cz owiek, yje
w wiecie pozorów, namiastek prawdziwych warto ci, a tworzona pospiesznie
sztuka nie ma znamion trwa o ci,
– cz ciowe: np. dostrze enie pesymistyczno ci refleksji nad yciem i sztuk ,
– próba podsumowania: np. dostrze enie pesymistyczno ci refleksji nad yciem.

0-1

0-1
0-4

(4)
(2)
(1)

II.
KOMPOZYCJA (3 punkty)
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,
3
– uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie
g ównych cz ci,
1
Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
III.
STYL (3 punkty)
– jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan form wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
– zgodny z zastosowan form wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczaj ca leksyka,

3
1

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
IV.
J ZYK (maksymalnie 10 punktów)
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne:
s ownictwo, frazeologia, 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, frazeologia,

10
7
4

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
V.
ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)
– bezb dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b dy),
– poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia),
na ogó poprawna interpunkcja,

2
1

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY

0-4
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Temat 2.: Kobiety kupuj stroje. Jak o kobiecym stylu zachowania opowiadaj
narratorzy we fragmentach Lalki Boles awa Prusa i Esther Stefana Chwina?
I.

ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska maksymalnie 22 punkty)
Punktacja
dostrze enie odmienno ci ukazanych sytuacji,
0-2

1.
np.:
– Izabella cka dobrze wie, po co przysz a (okre lony numer r kawiczek),
– panna Esteher przebiera, wybiera, waha si przy wyborze,
2. opis miejsca, w którym rozgrywaj si zdarzenia we fragm. Lalki,
0-1
np.:
– galanteryjny sklep Wokulskiego prowadzony przez Rzeckiego,
– klienci obs ugiwani przez rozpoznawalnych z powodu charakterystycznych
gestów subiektów,
– ka dy ma swoje miejsce i zaj cia (czuwanie Rzeckiego, obs ugiwanie klientów,
rachunki Wokulskiego),
– mo liwo wzajemnego obserwowania si i klientów, i sprzedaj cych,
3. opis miejsca, w którym rozgrywaj si zdarzenia we fragm. Esther,
0-1
np.:
– wytworny sklep Hersego znany z bogactwa wytwornych towarów (Wielkie drzwi
ze z ocon nazw ..., wype nione szklane szafy, o Legrande pisano w prasie),
– sprawnie obs ugiwany (zachowanie subiekta  ju przy drzwiach; sposób
obs ugiwania bohaterki przez Legrandea),
4. charakterystyka zachowania bohaterki Lalki,
0-4
np.:
– manifestacyjne wej cie do sklepu (drzwi otworzy stangret z oskotem,
a ona wesz a z podniesion g ow ),
– jej wej cie wywiera wra enie na wszystkich, zak óca rytm pracy (zalega cisza,
obecni przerywaj czynno ci, obserwuj Izabell ),
– Izabella cka swoim zachowaniem ekscytuje obecnych (zachowanie m odzie ca
i Mraczewskiego),
– zakupy to dla niej okazja do uprawiania flirtu (upozowane zachowanie, kokietria),
– flirtuj c z subiektem, narusza granic przyzwoito ci (po dliwy wzrok
Mraczewskiego),
5. charakterystyka zachowania bohaterki Esther,
0-4
np.:
– naturalne wej cie klientki do wytwornego sklepu,
– szukanie akceptacji m czyzny (pytania do pana Aleksandra),
– pozorno potrzeby zaakceptowania wyboru przez m czyzn (refleksje pana
Aleksandra),
– zachowanie panny Esther jako wyraz pe nej kobieco ci zabawy chwil i zmys ami,
– zachwyca sob i gestami otoczenie (dyskretni i taktowni subiekci pragn jej us u y ,
zadowoli i spe ni pragnienia),
– zanim wybierze  sprawdza przez dotyk i mierzenie jako towaru (zmys owo ),
– wra liwa na obraz i dotyk, a nie na s owa (liczy si dla niej odbicie w lustrze,
prawda wygl du),
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6. rozpoznanie typu narratora,
np.:
– wszechwiedz cy narrator trzecioosobowy w Lalce (szczegó owo opisuje
zachowania i my li bohaterów),
– narrator w pierwszej osobie liczby pojedynczej, uczestnik zdarzenia w Esther,
– w lekko ironicznym dystansie wobec bohaterki w Lalce,
– zafascynowany bohaterk w Esther (bacznie obserwuje j i jej odbicie w lustrze,
opisuje materia y jako opraw dla urody Esther i kobiecej zach anno ci na stroje),
7. nazwanie j zykowych sposobów prezentowania bohaterek (stosunku narratorów
do nich)  wystarczy wskaza po jednym sposobie dla ka dego utworu
np.:
– w Lalce warto ciuj ce wyrazy, komentarze postawy, zdrobnienia w wypowiedzi
Mraczewskiego,
– w Esther nagromadzenie wylicze , pyta , epitetów plastycznych,
8. wykorzystanie kontekstów,
np.:
– motyw odbicia w lustrze i jego symbolika,
9. znajomo i umiej tne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej,
10. podsumowanie:
– pe ne: np. dostrze enie, e typowa sytuacja kupowania pos u y a we fragmentach
stworzeniu zupe nie ró nych portretów kobiet  Izabella cka prowadzi wiadom
gr , natomiast bohaterka Chwina zachwyca sw naturaln , zmys ow kobieco ci ;
dostrze enie, e w Esther mamy do czynienia ze spojrzeniem na kobiet
zafascynowanego ni m czyzny, podczas gdy w Lalce dystans narratora wobec
bohaterki mo e sugerowa prób obiektywnego spojrzenia na ni ,
– cz ciowe: np. dostrze enie, e typowa sytuacja kupowania pos u y a
we fragmentach stworzeniu zupe nie ró nych portretów kobiet  Izabella cka
prowadzi wiadom gr , natomiast bohaterka Chwina zachwyca sw naturaln ,
zmys ow kobieco ci ,
– próba podsumowania: np. dostrze enie, e typowa sytuacja kupowania pos u y a
we fragmentach stworzeniu zupe nie ró nych portretów kobiet,

0-2

0-2

0-1
0-1
0-4

(4)

(2)
(1)

II.
KOMPOZYCJA (3 punkty)
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,
3
– uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie
1
g ównych cz ci,
Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
III.
STYL (3 punkty)
– jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan form wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
– zgodny z zastosowan form wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczaj ca leksyka,
Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
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IV.
J ZYK (maksymalnie 10 punktów)
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne:
s ownictwo, frazeologia, 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, frazeologia,

10
7
4

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
V.
ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)
– bezb dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b dy),
– poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia),
na ogó poprawna interpunkcja,

2
1

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY

0-4
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