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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz II, temat 1.
Temat 1. Stwórca i jego dzieáo. Analizując Hymn Jana Kochanowskiego i fragment hymnu
ĝwiĊty BoĪe Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia Boga, Ğwiata
i czáowieka.
I ROZWINIĉCIE TEMATU (maksymalnie 22 punkty)
1. Rozpoznanie zasady zestawienia tekstów, np.
Punkty
 ten sam adresat (Bóg), bezpoĞrednio przywoáany poprzez apostrofĊ
 odmienna sytuacja wypowiadania: podmiot liryczny, zbiorowy (l. mn.; czego
chcesz od nas, wyznawamy, chowaj nas...; podmiot liryczny (l. poj.; staĔ siĊ tak
0–2
lichy jak ja, duszĊ moją, oczy moje)
 odmienna postawa wobec Boga (podziw i wdziĊcznoĞü; ton gniewu,
bluĨnierstwo)
2. Przedstawienie obrazu Stwórcy w Hymnie, np.
 wáadca wszystkiego: caáego Ğwiata i wszelkiego stworzenia
 artysta, kreator niezwykáego dzieáa
 król wszechmogący i wszechobecny
0–2
 pan hojny i dobry
 Stwórca kochający swe dzieáo
 Bóg zainteresowany losem Ğwiata i czáowieka
 opiekun troszczący siĊ o dostatni byt
3. Przedstawienie obrazu Stwórcy w hymnie ĝwiĊty BoĪe, np.
 siáa najwyĪsza rządząca Ğwiatem
 pan potĊĪny, mający ogromną moc
0–2
 wáadca daleki i niedostĊpny
 Stwórca obojĊtny i nieczuáy na ludzkie nieszczĊĞcie i cierpienie
4. Rozpoznanie wizji Ğwiata stworzonego przez Boga (Hymn J. Kochanowskiego),
np.
 harmonijny i uporządkowany
 dobry i piĊkny
0–2
 mający sens i cel
 bogaty, róĪnorodny
 przeznaczony dla (dany) czáowieka, bĊdący Ĩródáem jego szczĊĞcia
5. Rozpoznanie wizji Ğwiata stworzonego przez Boga (ĝwiĊty BoĪe
J. Kasprowicza), np.
 chaotyczny, zmierzający do zagáady
0–2
 przygnĊbiający
 pozostawiony samemu sobie, bez opieki i zainteresowania Boga
 przeznaczony dla czáowieka, bĊdący Ĩródáem jego dramatu
6. OkreĞlenie postawy czáowieka wobec Ğwiata i Boga w Hymnie
J. Kochanowskiego, np.
 postawa renesansowej afirmacji Īycia, Ğwiata i czáowieka
0–2
 Īycie na Ğwiecie stworzonym przez Boga Ĩródáem szczĊĞcia i radoĞci
 wdziĊcznoĞü
7. OkreĞlenie postawy czáowieka wobec Ğwiata i Boga w hymnie ĝwiĊty BoĪe
0–2
J. Kasprowicza, np.:
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8.





gniew i bunt
oskarĪenie Boga o záo panujące na Ğwiecie
ĞwiadomoĞü porzucenia i zapomnienia
OkreĞlenie struktury artystycznej Hymnu J. Kochanowskiego, np.
wersyfikacja, np. wiersz sylabiczny, regularny, rymy
Ğrodki artystyczne, np. apostrofa, anafory, pytania retoryczne, epitety, peryfrazy
kontynuacja tradycji hymnicznej
postawa podmiotu mówiącego typowa dla epoki, np. obiektywizm, dystans,
szacunek
9. OkreĞlenie struktury artystycznej hymnu ĝwiĊty BoĪe J. Kasprowicza, np.
 wersyfikacja, np. wiersz wolny emocjonalny, nieregularny, rymy
 Ğrodki artystyczne, np. apostrofy, anafory, peryfrazy, wykrzyknienia, symbole,
sáownictwo w funkcji ekspresyjnej
 postawa podmiotu mówiącego typowa dla epoki, np. subiektywizm, brak
dystansu, ton bluĨnierczy, ironia
 „przeáamywanie wzorca” gatunkowego hymnu
10. Sformuáowanie peánego wniosku, np.
 okreĞlenie podobieĔstwa miĊdzy obrazami Boga i Ğwiata
 wyjaĞnienie róĪnic, np. wskazanie indywidualnego wymiaru „wadzenia siĊ
z Bogiem” Kasprowicza oraz uniwersalnej wymowy postawy Kochanowskiego
 uzasadnienie róĪnic kontekstem epoki, ewentualnie kontekstem biograficznym
 wskazanie renesansowego optymizm i máodopolskiego pesymizm wynikających
z filozofii epok
11. Sformuáowanie wniosku czĊĞciowego, np.
 odmienna wizja Boga, Ğwiata i czáowieka
 uzasadnienie róĪnic: wykorzystanie wiedzy o epokach
12. PodjĊcie próby wnioskowania, np.
 dwie róĪne wizje Boga i Ğwiata

0–2

0–2

4

2

1

II.
KOMPOZYCJA (maksymalnie 3 punkty)
KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie
tematu
 podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
3
 uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci.
1
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
III.
STYL (maksymalnie 3 punkty)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny; wystarczająca leksyka.

3
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IV.
JĉZYK (maksymalnie 10 punktów)
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona skáadnia, poprawne:
sáownictwo, frazeologia i fleksja,
10
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 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawne: skáadnia, sáownictwo,
frazeologia i fleksja,
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wiĊkszoĞci
poprawne skáadnia, sáownictwo i frazeologia.

7
4

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
V.
ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)
 bezbáĊdna ortografia;
poprawna interpunkcja (nieliczne báĊdy),
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy róĪnego stopnia);
na ogóá poprawna interpunkcja.

2
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0-4
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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz II, temat 2.
Temat 2: Jednostka w Ğwiecie ograniczeĔ. Analizując zachowania bohaterów zwierzĊcych oraz uksztaátowanie
jĊzykowe podanego fragmentu, odczytaj metaforyczny sens sceny i jej związek z przesáaniem powieĞci
Zofii Naákowskiej Granica.

I RozwiniĊcie tematu (maksymalnie 22 punktów)

Rozpoznanie sytuacji bohaterów zwierzĊcych
1.








2.





3.

4.







5.





6.



7.


8.

Sytuacja i zachowanie Fitka, np.
pies podwórzowy
ograniczenie przestrzeni Īyciowej (buda, linia drutu, niewola)
kaĪdorazowe bolesne rozpoznawanie kresu wáasnych, Īyciowych moĪliwoĞci (nieĞwiadomy
wáasnych ograniczeĔ)
monotonia, jaáowoĞü egzystencji
wrogie nastawienie do obcych, nieufnoĞü
zapominanie o ograniczeniu, jakim jest áaĔcuch
zaspokojenie gáodu dające poczucie szczĊĞcia, okazuje wdziĊcznoĞü
przejawy krótkotrwaáej radoĞci podczas zabawy z Lulu
Sytuacja i zachowanie Lulu, np.
pies domowy nie doĞwiadczający ograniczeĔ
zabawy z Fitkiem przejawem kaprysu
zachowywanie dystansu
poczucie przynaleĪnej mu niezaleĪnoĞci i swobody
ignorowanie potrzeb Fitka
Odczytanie zachowania innych bohaterów (ludzi) na sytuacjĊ psa, np.
brak zrozumienia sytuacji psa przez innych (pies podwórzowy ma pilnowaü obejĞcia,
pogodziá siĊ ze swoim losem, najlepiej jest mu na áaĔcuchu)
Odczytanie metaforycznych sensów tekstu i ich związku z problematyką powieĞci, np.
usytuowanie sceny w początkowej czĊĞci powieĞci zapowiedzią problematyki utworu
Fitek nie moĪe przekroczyü granicy, podobnie jak bohaterowie powieĞci
sytuacja Fitka ilustracją losu ludzi z nizin spoáecznych – metaforą postaw ludzi
ograniczonych w swojej wolnoĞci
sytuacja Lulu metaforą postaw ludzi wolnych
symbolika drutu, áaĔcucha (ograniczenia zdeterminowane przynaleĪnoĞcią)
Charakterystyka uksztaátowania jĊzykowego fragmentu, np.
realistyczny opis bohaterów zwierzĊcych
sáownictwo akcentujące monotoniĊ Īycia (np. obojĊtnie, nieruchomo, apatycznie,
jednostajne, jaáowe; epitety – znudzony, tĊskny, rozpaczający, báagalne jĊki, skowytliwe
szczekniĊcia, gniew daremny)
wyliczenie czasowników wskazujące na beznadziejnoĞü losu (np. leĪaá, szukaá, drapaá siĊ,
rozglądaá, wĊszyá, czoágaá siĊ, peázaá, wydáuĪaá siĊ, kurczyá)
kontrast – porównania z losem innych (np. Fitek nie podnosiá nogi jak psy szczĊĞliwe)
jĊzykowe zróĪnicowanie wypowiedzi – sáownictwo i skáadnia nacechowane emocjonalnie (p.
Cecylii, ElĪbiety, p. Posztraskiej)
WyjaĞnienie związku analizowanej sceny z przesáaniem powieĞci
nieprzekraczalnoĞü granic miĊdzy bohaterami zwierzĊcymi, zapowiada obecnoĞü wielu
ograniczeĔ (podobne relacje w stosunkach spoáecznych)
Sformuáowanie wniosku peánego, np.
los jednostki zdeterminowany rolą spoáeczną
niemoĪnoĞü przeáamania ograniczeĔ (np. biologicznych, spoáecznych, poznawczych,
wpisanych w naturĊ czáowieka i relacje spoáeczne)
Sformuáowanie wniosku czĊĞciowego, np.

Punktacja

0–4

0–4

0–1
0–4

0– 4

0– 1

4

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


9.


zachodzi związek miĊdzy Ğwiatem ludzi a Ğwiatem zwierząt
Ğwiat zwierząt metaforą stosunków miĊdzyludzkich
PodjĊcie próby podsumowania, np.
granice wystĊpujące miĊdzy Ğwiatem Fitka i Lulu są odzwierciedleniem granic miĊdzy
ludĨmi, bohaterami powieĞci

2
1

VII. KOMPOZYCJA (maksymalnie 3 punkty)
KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie
tematu
 podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
3
 uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci.
1
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VIII. STYL (maksymalnie 3 punkty)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny; wystarczająca leksyka.

3
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IX.
JĉZYK (maksymalnie 10 punktów)
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona skáadnia, poprawne:
sáownictwo, frazeologia i fleksja,
10
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawne: skáadnia, sáownictwo,
frazeologia i fleksja,
7
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wiĊkszoĞci
poprawne skáadnia, sáownictwo i frazeologia.
4
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
X.
ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)
 bezbáĊdna ortografia;
poprawna interpunkcja (nieliczne báĊdy),
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy róĪnego stopnia);
na ogóá poprawna interpunkcja.

2
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
XI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0-4

