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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz II,  temat 1. 
 

Temat 1. Stwórca i jego dzie o.  Analizuj c Hymn Jana Kochanowskiego i fragment hymnu 

               wi ty Bo e Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia Boga, wiata  

               i cz owieka. 

 
I ROZWINI CIE TEMATU   (maksymalnie 22 punkty) 
 

1. Rozpoznanie zasady zestawienia tekstów, np. Punkty 
 ten sam adresat (Bóg), bezpo rednio przywo any poprzez apostrof  

 odmienna sytuacja wypowiadania: podmiot liryczny, zbiorowy (l. mn.; czego 

chcesz od nas, wyznawamy, chowaj nas...; podmiot liryczny (l. poj.; sta  si  tak 

lichy jak ja, dusz  moj , oczy moje) 

 odmienna postawa wobec Boga (podziw i wdzi czno ; ton gniewu, 

blu nierstwo) 

0 – 2 

2. Przedstawienie obrazu Stwórcy w Hymnie, np. 

 w adca wszystkiego: ca ego wiata i wszelkiego stworzenia 

 artysta, kreator niezwyk ego dzie a 

 król wszechmog cy i wszechobecny 

 pan hojny i dobry 

 Stwórca kochaj cy swe dzie o 

 Bóg zainteresowany losem wiata i cz owieka 

 opiekun troszcz cy si  o dostatni byt 

0 – 2 

3. Przedstawienie obrazu Stwórcy w hymnie wi ty Bo e, np. 

 si a najwy sza rz dz ca wiatem 

 pan pot ny, maj cy ogromn  moc 

 w adca daleki i niedost pny 

 Stwórca oboj tny i nieczu y na ludzkie nieszcz cie i cierpienie 

0 – 2 

4. Rozpoznanie wizji wiata stworzonego przez Boga (Hymn J. Kochanowskiego), 

np. 

 harmonijny i uporz dkowany 

 dobry i pi kny 

 maj cy sens i cel  

 bogaty, ró norodny 

 przeznaczony dla  (dany) cz owieka, b d cy ród em jego szcz cia 

0 – 2 

5. Rozpoznanie wizji wiata stworzonego przez Boga ( wi ty Bo e 

J. Kasprowicza), np. 

 chaotyczny, zmierzaj cy do zag ady 

 przygn biaj cy 

 pozostawiony samemu sobie, bez opieki i zainteresowania Boga 

 przeznaczony dla cz owieka, b d cy ród em jego dramatu 

0 – 2 

6. Okre lenie postawy cz owieka wobec wiata i Boga w Hymnie  

J. Kochanowskiego, np. 

 postawa renesansowej afirmacji ycia, wiata i cz owieka 

 ycie na wiecie stworzonym przez Boga ród em szcz cia i rado ci 

 wdzi czno  

0 – 2 

7. Okre lenie postawy cz owieka wobec wiata i Boga w hymnie wi ty Bo e  

J. Kasprowicza, np.: 

0 – 2 
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 gniew i bunt 

 oskar enie Boga o z o panuj ce na wiecie  

 wiadomo  porzucenia i zapomnienia  

 

8. Okre lenie struktury artystycznej Hymnu  J. Kochanowskiego, np.  

 wersyfikacja, np. wiersz sylabiczny, regularny, rymy 

 rodki artystyczne, np. apostrofa, anafory, pytania retoryczne, epitety, peryfrazy  

 kontynuacja tradycji hymnicznej 

 postawa podmiotu mówi cego typowa dla epoki, np. obiektywizm, dystans, 

szacunek 

0 – 2 

9. Okre lenie struktury artystycznej hymnu  wi ty Bo e J. Kasprowicza, np. 

 wersyfikacja, np. wiersz wolny emocjonalny, nieregularny, rymy 

 rodki artystyczne, np. apostrofy, anafory, peryfrazy, wykrzyknienia, symbole, 

s ownictwo w funkcji ekspresyjnej 

 postawa podmiotu mówi cego typowa dla epoki, np. subiektywizm, brak 

dystansu, ton blu nierczy, ironia 

 „prze amywanie wzorca” gatunkowego hymnu 

0 – 2 

10. Sformu owanie pe nego wniosku, np.  4 

 okre lenie podobie stwa mi dzy obrazami Boga i wiata 

 wyja nienie ró nic, np. wskazanie indywidualnego wymiaru „wadzenia si  

z Bogiem” Kasprowicza oraz uniwersalnej wymowy postawy Kochanowskiego 

 uzasadnienie ró nic kontekstem epoki, ewentualnie kontekstem biograficznym 

 wskazanie renesansowego optymizm i m odopolskiego pesymizm wynikaj cych 

z filozofii epok 

 

11. Sformu owanie wniosku cz ciowego, np. 2 

 odmienna wizja Boga, wiata i cz owieka 

 uzasadnienie ró nic: wykorzystanie wiedzy o epokach 

 

12. Podj cie próby wnioskowania, np. 1 

 dwie ró ne wizje Boga i wiata  

 

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 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 (maksymalnie 3 punkty) 
 jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona 

leksyka,           3 

 zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny; wystarczaj ca leksyka. 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 i fleksja,        10 
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 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo,  

frazeologia i fleksja,         7 

 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  

poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia.      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),      2 

 poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja.        1 

 

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

 

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY      0-4 
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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz II, temat 2. 

 

Temat 2: Jednostka w wiecie ogranicze . Analizuj c zachowania bohaterów zwierz cych oraz ukszta towanie 

j zykowe podanego fragmentu, odczytaj metaforyczny sens sceny i jej zwi zek z przes aniem powie ci 

Zofii Na kowskiej Granica. 

 

I Rozwini cie tematu (maksymalnie 22 punktów) 

 

Rozpoznanie sytuacji bohaterów zwierz cych Punktacja  

1. Sytuacja i zachowanie Fitka, np. 

 pies podwórzowy 

 ograniczenie przestrzeni yciowej (buda, linia drutu, niewola) 
 ka dorazowe bolesne rozpoznawanie kresu w asnych, yciowych mo liwo ci (nie wiadomy 

w asnych ogranicze ) 
 monotonia, ja owo  egzystencji  
 wrogie nastawienie do obcych, nieufno  
 zapominanie o ograniczeniu, jakim jest a cuch 
 zaspokojenie g odu daj ce poczucie szcz cia, okazuje wdzi czno  
 przejawy krótkotrwa ej rado ci podczas zabawy z Lulu 

0 – 4  

2. Sytuacja i zachowanie Lulu, np. 

 pies domowy nie do wiadczaj cy ogranicze   

 zabawy z Fitkiem przejawem kaprysu 

 zachowywanie dystansu 

 poczucie przynale nej mu niezale no ci i swobody 

 ignorowanie potrzeb Fitka 

0 – 4 

3. Odczytanie zachowania innych bohaterów (ludzi) na sytuacj  psa, np. 

 brak zrozumienia sytuacji psa przez innych (pies podwórzowy ma pilnowa  obej cia, 

pogodzi  si  ze swoim losem, najlepiej jest mu na a cuchu) 

0 – 1 

4. Odczytanie metaforycznych sensów tekstu i ich zwi zku z problematyk  powie ci, np. 0 – 4 

 usytuowanie sceny w pocz tkowej cz ci powie ci zapowiedzi  problematyki utworu 

 Fitek nie mo e przekroczy  granicy, podobnie jak bohaterowie powie ci  

 sytuacja Fitka ilustracj  losu ludzi z nizin spo ecznych – metafor  postaw ludzi 

ograniczonych w swojej wolno ci  

 sytuacja Lulu metafor  postaw ludzi wolnych 

 symbolika drutu, a cucha (ograniczenia zdeterminowane przynale no ci ) 

 

5. Charakterystyka ukszta towania j zykowego fragmentu, np. 

 realistyczny opis bohaterów zwierz cych 

 s ownictwo akcentuj ce monotoni  ycia (np. oboj tnie, nieruchomo, apatycznie, 

jednostajne, ja owe; epitety – znudzony, t skny, rozpaczaj cy, b agalne j ki, skowytliwe 

szczekni cia, gniew daremny) 

 wyliczenie czasowników wskazuj ce na beznadziejno  losu (np. le a , szuka , drapa  si , 

rozgl da , w szy , czo ga  si , pe za , wyd u a  si , kurczy ) 

 kontrast – porównania z losem innych (np. Fitek nie podnosi  nogi jak psy szcz liwe)  

 j zykowe zró nicowanie wypowiedzi – s ownictwo i sk adnia nacechowane emocjonalnie (p. 

Cecylii, El biety, p. Posztraskiej) 

0 –  4 

6. Wyja nienie zwi zku analizowanej sceny z przes aniem powie ci 0 –  1 

 nieprzekraczalno  granic mi dzy bohaterami zwierz cymi, zapowiada obecno  wielu 

ogranicze  (podobne relacje w stosunkach spo ecznych) 
 

7. Sformu owanie wniosku pe nego, np. 

 los jednostki zdeterminowany rol  spo eczn    

 niemo no  prze amania ogranicze  (np. biologicznych, spo ecznych, poznawczych, 

wpisanych w natur  cz owieka i  relacje spo eczne) 

4 

8. Sformu owanie wniosku cz ciowego, np. 
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 zachodzi zwi zek mi dzy wiatem ludzi a wiatem zwierz t 

 wiat zwierz t metafor  stosunków mi dzyludzkich 

2 

9. Podj cie próby podsumowania, np. 

 granice wyst puj ce mi dzy wiatem Fitka i Lulu s  odzwierciedleniem granic mi dzy 

lud mi, bohaterami powie ci 

1 

 

VII. KOMPOZYCJA (maksymalnie 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. 

 

VIII. STYL (maksymalnie 3 punkty) 
 jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona 

leksyka,           3 

 zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny; wystarczaj ca leksyka. 1 

 

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

 

IX. J ZYK (maksymalnie 10 punktów) 
 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: 

s ownictwo, frazeologia i fleksja,        10 

 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo,  

frazeologia i fleksja,         7 

 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  

poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia.      4 

 

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

 

X. ZAPIS (maksymalnie 2 punkty) 
 bezb dna ortografia;  

poprawna interpunkcja (nieliczne b dy),      2 

 poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja.        1 

 

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

 

XI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY      0-4 
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