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Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Mity opowie ci reklamowej. 

 

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mog  przybiera  ró n  
form  j zykow , ale ich sens musi by  synonimiczny wobec modelu. Oceniaj c prac  

ucznia, nale y stosowa  punktacj  z modelu. 

Uwaga: Za pe n  odpowied  przyznaje si  maksymaln  liczb  punktów, za niepe n  – 

wskazan  w rubryce „punkty cz stkowe”. Nie nale y przyznawa  po ówek punktów. Za brak 

odpowiedzi lub odpowied  b dn  nie przyznaje si  punktów. 

Punkty 
Nr 

zad. Propozycja odpowiedzi 
maks.  cz stk. 

1 

Za prawid owe uznamy wyja nienia zawieraj ce stwierdzenie, 

e reklama ma charakter kreacyjny [tworzy nowy, w asny wiat 

(kosmogonia = powstanie wiata)] 

Uwaga: nie uznajemy odpowiedzi „Reklama jest opowie ci  

o wiecie.” 

1 0 

2. 
- frustracja –  np. rozczarowanie (niezadowolenie) 

- dezintegracja –  np. rozpad (rozk ad, rozprz enie, rozbicie) 
1 0 

3. 

Istot  odpowiedzi jest kompensacja braku rodziny uporz dkowanej, 

daj cej poczucie bezpiecze stwa (manipuluje emocjami zwi zanymi 

z rodzin ). 

1 0 

4. 

np.: 

- charakter narracyjny (lub okre lenia: opowiadanie historii, 

budowanie fabu y) 

- tworzenie wiata wirtualnego (lub ukazanie wiata idealnego, 

utopijnego) 

- uniwersalny j zyk 

- przekaz medialny 

- opowiadanie marze  

- zwyci stwo porz dku nad chaosem 

- eliminowanie niektórych poj  (zasada tabu) 

- ekonomiczna (uproszczona) forma 

- funkcja kompensacyjna 

- pos ugiwanie si  symbolami (atrybutami) po danej wizji 

rzeczywisto ci 

- obecno  bohatera-herosa (bohatera idealnego) 

- polaryzacja wiata 

2 
(za 4 

cechy) 

1 

(za 2-3 

cechy) 
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5. 

np.: 

- charakter narracyjny (lub okre lenia: opowiadanie historii, 

budowanie fabu y) 

- porz dkowanie wiata (zwyci stwo porz dku; to co uosabia 

dostatnie ycie i porz dek jest przeciwstawione mierci 

i chaosowi) 

- pos ugiwanie si  symbolami (atrybutami) po danej wizji 

rzeczywisto ci 

- idealizacja rzeczywisto ci 

- polaryzacja wiata 

- obecno  bohatera-herosa (bohatera idealnego) 

- funkcja kompensacyjna 

Uwaga:  niektóre cechy opowie ci reklamowej (których dotyczy 

zadanie 4.) s  jednocze nie cechami ba ni i mitu (których dotyczy 

zadanie 5.), dlatego rozwi zania tych dwóch zada  mog  si  

pokrywa . 

2 
(za 3 

cechy) 

1 

(za 2 

cechy) 

6. 

np.:  

- podkre la sens poprzedniego zdania 

- wzmacnia tez  

- o ywia styl 

- zatrzymuje uwag  czytelnika 

dopuszczalne: sk ania czytelnika do my lenia 

1 0 

7. C 1 0 

8. 

wst p: akapit 1. – 3. 

rozwiniecie tre ci zawartych we wst pie: akapity 4. – 7. 

podsumowanie: akapit 8. 

1 0 
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Temat 1. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej fragmentów Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza oraz Raportu o stanie wojennym Marka Nowakowskiego, 
zwracaj c uwag  na sposoby przedstawienia lasu. 

I. ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 26 punktów) 
Punktacja 

1. Okre lenie zasady zestawienia tekstów, np.:     0-2 

a. motyw natury cz cy romantyczn  epopej  i wspó czesne opowiadanie, 

b. relacje mi dzy cz owiekiem i natur , 

c. wspomnienie z przesz o ci przedmiotem refleksji. 

2. Konstrukcja narratora we fragmencie Pana Tadeusza, np.:   0-1 

a. narrator pierwszoosobowy, subiektywny, 

b. emigrant wspominaj cy przestrze  znan  i blisk  sercu, 

c. cz owiek bardzo dobrze znaj cy przesz o  lasu/histori , 

d. emocje (przyja , zachwyt, wdzi czno , t sknota, nostalgia, niepokój, troska) 

zwi zane z opisywan  przestrzeni  znakiem czno ci z ni . 

3. Konstrukcja narratora we fragmencie Raportu..., np.:    0-1 

a. narrator trzecioosobowy, 

b. osoba warto ciuj ca opisywan  rzeczywisto  (subiektywizm opisu), 

c. ambiwalentna postawa wobec lasu i jego historii (pozytywna wobec przesz o ci, 

negatywna wobec tera niejszo ci). 

4. Konstrukcja czasu we fragmentach      0-2 

Pana Tadeusza, np.:           (0-1) 

a. tera niejszo  – okres wygnania, oddalenie od miejsc ojczystych, zabory, 

b. retrospekcja – okres dzieci stwa, blisko  ukochanych miejsc, 

c. legendarne pocz tki dziejów Litwy oraz wspó czesny autorowi okres niszczenia lasu, 

Raportu..., np.:          (0-1) 

d. czas wzrostu i trwania lasu przeciwstawiony czasowi zag ady lasu, 

e. pami  o przesz o ci lasu jedyn  pami tk  bohatera, 

f. symbolika czasu – np. historia lasu metafor  dziejów PRL i stanu wojennego (Polska 

lat 70. i 80.). 

5. Konstrukcja przestrzeni we fragmentach      0-2 

Pana Tadeusza, np.:          (0-1) 
a. okre lona przez konkretne nazwy topograficzne, 

b. znajoma, bliska cz owiekowi, 

Raportu..., np.:          (0-1) 

c. przestrze  nieokre lona, nieosadzona w konkretnym miejscu, 

d. przybieraj ca cechy obco ci. 

6. Obraz lasu we fragmencie Pana Tadeusza, np.:     0-3 

a. pot ny i dziki (puszcza), 

b. wiadek ojczystej historii, 

c. ród o natchnienia i miejsce rozrywki (polowania) i refleksji, 

d. zagro ony cywilizacj /histori  (...was po era // Kupiecka, lub rz dowa, moskiewska 

siekiera!), 

e. ba niowy. 
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7. Obraz lasu we fragmencie Raportu..., np.:      0-3 

a. raj, który ulega zag adzie, 

b. ró norodny krajobrazowo, 

c. tajemniczy, 

d. przestrze  wolno ci (ostoja wolnych mieszka ców), 

e. wiadek historii – w nim podziurawione he my kilku wojen i bagnety, 

f. pozbawiony ba niowo ci, realny. 

8. Sposób przedstawienia lasu we fragmencie Pana Tadeusza, np.:  0-4 

a. mityzacja, 

b. las jako adresat wypowiedzi (apostrofy), 

c. antropomorfizacja (personifikacja), 

d. monumentalizacja, 

e. zró nicowanie tonu wypowiedzi: patos i liryzm, 

f. nasycenie opisu elementami historycznymi i kulturowymi (postaci, miejsca, drzewa), 

g. ekspresywno  wypowiedzi (rola wykrzyknie , zda  pytaj cych, przerzutni, 

s ownictwa), 

h. funkcja porówna  (np. porównanie Wilna do wilka i do rzymskiej wilczycy), 

i. warto ciuj ca funkcja epitetów (np. ostatni, dobry dom, mi y cie , wielcy kniaziowie 

itp.), 

9. Sposób przedstawienia lasu we fragmencie Raportu..., np.:   0-4 

a. wiadome nawi zanie do tekstu Pana Tadeusza (aluzja literacka), 

b. personifikacja, 

c. paraboliczno  (np. metaforyka odnosz ca si  do stanu wojennego lub opozycji natury 

i cywilizacji), 

d. kontrast jako zasada kompozycyjna (pi kno – brzydota, bogactwo – ja owo , ycie – 

mier ), 

e. forma wypowiedzi: dominacja opisu, elementy opowiadania, 

f. szczegó owo  opisu, 

g. dynamizm opisu, 

h. obrazowo  opisu (epitety, czasowniki, wyliczenia, wyrazy d wi kona ladowcze, 

s ownictwo), 

i. dramatyzm pointy opowiadanej historii – ca kowita zmiana rzeczywisto ci 

w wymiarze osobistym, politycznym, cywilizacyjnym. 

10. Wykorzystanie kontekstów, np.:       0-1 

a. biograficznego, 

b. historycznoliterackiego. 

11. Podsumowanie         0-3 

pe ne, np.: w obu tekstach las miejscem wyj tkowym dla osób mówi cych; w tek cie 

Mickiewicza bohatera z lasem wi e mi o  i pami , a tylko pami  pozostaje bohaterowi 

Nowakowskiego; ró na odpowiedzialno  za zniszczenie lasu, ró ne sposoby przedstawienia 

lasu.             3 
niepe ne, np.: dostrze enie ró nych sposobów przedstawienia lasu .   (2) 
próba podsumowania, np.: w obu tekstach refleksja nad losem cz owieka i zwi zkiem 

z natur .            (1) 
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Temat 2. J zyk w pa stwie policyjnym. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Ewy Lipskiej 
Z cyklu: Wielkie awarie (I). 

 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 26 punktów 

Punktacja 

1. Wst pne rozpoznanie utworu, np.:       0-2 

a. charakter komunikatu (wypowied  bezosobowa), 

b. informacja o kryzysie j zyka (mowy), 

c. wiersz opisuje rzeczywisto  w PRL–lu, tu  po odwo aniu stanu wojennego. 

2. Obraz rzeczywisto ci (sytuacji, w której znalaz  si  j zyk), np.:  0-10 

a. elementy pa stwa policyjnego (genera owie, wozy pancerne, rozkazy, mównice, 

megafony), 

b. przedstawienie sytuacji j zyka jako awarii technologicznej, 

c. zast powanie prawdy przez propagand  („czarne garnitury czcionek” w gazetach, 

has a us u nych j zykoznawców), 

d. j zyk poddany cenzurze (us u nym j zykoznawcom), 

e. konieczno  tworzenia j zyka od podstaw: rozpoczynanie od wyra e  

d wi kona ladowczych, 

f. ukrywanie (zak amanie) prawdziwego obrazu rzeczywisto ci: „ onglerzy s ów”, 

„ufryzowana mowa”, „nakr canie j zyka na papiloty”, 

g. epidemia afazji – zaburzenia mowy; symbol fizycznej niemo no ci 

wyartyku owania prawdy, 

h. zanikanie „j zyka prywatnego” (szepty, wyznania) na rzecz j zyka oficjalnego, 

urz dowego, 

i. zatracanie znacze  przez s owa („sens b dzi  po manowcach”, „strz py 

s owników”), 

j. potoki nic nieznacz cych s ów, 

k. odbieranie j zykowi jego pi kna, autonomii, 

l. redukcja jego funkcji jedynie do potrzeb komunikacyjnych („wyrazy traci y szyk” 

– nie poddawa y si  komendzie), 

m. j zyk odrodzi si  jak natura. 

Specyfika j zyka poetyckiego w wierszu 

3. Ró norodno  j zyka, którym pos uguje si  poetka, np. :   0-9 

a. s ownictwo techniczne (np. „awaria”, „monterzy”), 

b. s ownictwo urz dowego (np. „wczesne godziny ranne”), 

c. wykorzystanie terminologii naukowej (j zykoznawczej), 

d. ró norodno  stylów: publicystyczny, urz dowy, 

e. personifikacja j zyka („j zyk s ab ”, „opada  z si ”, „mówi”, „udziela sobie 

wywiadu”), 

f. figury stylistyczne, 

uzasadnienie (z przyk adami) 

g. metafory, 

h. epitety,  

i. przerzutnie, 

j. dominuj ce personifikacje jako zabieg stylistyczny, 
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k. rozbijanie sta ych zwi zków frazeologicznych, 

l. gra s ów i znacze , podkre laj ca groz  rzeczywisto ci („mowa zale na od kilku 

genera ów”). 

4. Konteksty, np.:         0-2 

a. kontekst biblijny ( wiat powraca do stanu przed stworzeniem, zanim poszczególne 

elementy aktu kreacyjnego zosta y nazwane), 

b. kontekst historycznoliteracki ( np. wiersz Tadeusza Ró ewicza „Ocalony” z tomu 

„Niepokój” (1947), w którym wyra ona zosta a pro ba o powtórny akt kreacyjny), 

c. kontekst biograficzny: przynale no  Lipskiej do pokolenia ’68 (Nowa Fala), 

które w swoim programie umie ci o postulat odk amania rzeczywisto ci, 

d. historyczny (polityczny). 

5. Podsumowanie          0-3 

pe ne, np.: dostrze enie, e efektem zak amanej rzeczywisto ci jest zak amanie 

j zyka, wskazanie skutków i sposobów manipulacji j zykiem; instrumentalne 

traktowanie j zyka (j zyk narz dziem polityki).     3 

niepe ne, np.: dostrze enie, e efektem zak amanej rzeczywisto ci jest zak amanie 

j zyka,           (2) 

próba podsumowania, np.: dostrze enie, e j zyk ulega manipulacji.  (1) 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty)    Punktacja 

 
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,   2 

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 2 punkty) 
jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona 

leksyka,           2 

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 8 punktów) 
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: 

s ownictwo, frazeologia i fleksja,        8 

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

frazeologia i fleksja,         6 

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

poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia.      4 

j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 

 (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych,       2 

 j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów 

 sk adniowych, leksykalnych.        1 

 
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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