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Zadanie 1.1. (0–2)
Wymagania szczegóáowe
1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne
informacje [gimnazjum]
1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów
1.4) rozpoznaje zastosowane Ğrodki
jĊzykowe i ich funkcje w tekĞcie
3.1) analizuje i definiuje (…) znaczenia
sáów

Przykáadowe rozwiązania
a)
Bohaterowie filmowi mówią jĊzykiem zrozumiaáym dla widzów, a nie swoim wáasnym.
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne wyjaĞnienie wyraĪenia
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi
b) Np.:
x uwspóáczeĞnienie mowy bohaterów
x obcokrajowcy mówią tak jak widzowie
x ludzie pochodzący z róĪnych Ğrodowisk mówią tak samo.
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne wskazanie dwóch sposobów
0 pkt – odpowiedĨ niepeána lub niewáaĞciwa, lub brak odpowiedzi
Zadanie 1.2. (0–2)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegóáowe
3.9) rozpoznaje temat sáowotwórczy
i formant w wyrazach pochodnych
i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu
znaczenia wyrazom pochodnym
[gimnazjum]
3.1) analizuje i definiuje (...) znaczenia sáów

Poprawne rozwiązanie
a)
wyraz podstawowy: sáuchaü, przyrostek/formant/sufiks: –acz
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna analiza sáowotwórcza
0 pkt – odpowiedĨ niepeána lub niewáaĞciwa, lub brak odpowiedzi
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b)
–er LUB –arz LUB –el LUB inaczej zgodnie z zasadami tworzenia nazw wykonawców
czynnoĞci.
Schemat punktowania
1 pkt – wskazanie poprawnego formantu
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi
Zadanie 1.3. (0–2)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
III Tworzenie wypowiedzi

Wymagania szczegóáowe
1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne
informacje [gimnazjum]
1.1) odczytuje sens caáego tekstu (...)
1.2) (…) odczytuje zawarte w odbieranych tekstach
informacje zarówno jawne, jak i ukryte
1. 5) (…) uzasadnia wáasne zdanie [gimnazjum]

Poprawne rozwiązanie
a)
C
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedĨ
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi
b)
Np. JĊzyk bohaterów powieĞci historycznych Sienkiewicza tylko sprawia wraĪenie, Īe jest
archaiczny. W rzeczywistoĞci to tylko pozorne postarzenie jĊzyka.
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne wyjaĞnienie
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi
Zadanie 1.4. (0–3)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegóáowe
1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne
informacje oraz cytuje odpowiednie
fragmenty tekstu [gimnazjum]
1.7) rozpoznaje intencje wypowiedzi
(aprobatĊ, dezaprobatĊ, negacjĊ,
prowokacjĊ) [gimnazjum]
1.1) odczytuje sens caáego tekstu
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Poprawne rozwiązania
a)
A
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedĨ
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi

b)
Stuprocentowy realizm, osiągalny w architekturze, kostiumach czy obyczajach, tu by siĊ nie
przydaá na nic LUB
Kiedy akcja odbiega od zakresu wspóáczesnej polszczyzny i dzieje siĊ na przykáad w Polsce
Bolesáawa KĊdzierzawego, nie moĪe juĪ byü mowy o realizmie jĊzyka, jeĞli nasze audytorium
ma coĞ z tej akcji zrozumieü LUB
Iluzja jĊzyka jest nie tylko usprawiedliwiona, ale i konieczna (…)
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne wskazanie cytatu
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi
c) Np.
Dialogi muszą byü zrozumiaáe dla widza LUB posáugiwanie siĊ oryginalnym jĊzykiem przez
bohaterów spowoduje brak zrozumienia u odbiorcy.
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne sformuáowanie argumentu
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi
Zadanie 1.5. (0–2)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegóáowe
1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów;
potrafi objaĞniü ich sens oraz funkcjĊ na tle
caáoĞci
1.4) rozpoznaje funkcjĊ zastosowanych
w tekĞcie Ğrodków jĊzykowych

Poprawne rozwiązanie
A.
3
B.
2
C.
5
Schemat punktowania
2 pkt – 2 poprawne przyporządkowania
1 pkt – 1 poprawne przyporządkowanie
0 pkt – 0 poprawnych przyporządkowaĔ lub brak odpowiedzi
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Zadanie 2.1. (0–1)
Wymagania ogólne

Wymagania szczegóáowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne
informacje [gimnazjum]
1.7) rozpoznaje intencje wypowiedzi
[gimnazjum]
1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów;
potrafi objaĞniü ich sens oraz funkcjĊ na tle
caáoĞci

Przykáadowe rozwiązanie
1) Wyuczenie siĊ logicznego myĞlenia jest zbyt trudne dla przeciĊtnego czáowieka.
2) Logiczne myĞlenie jest czáowiekowi dane przez naturĊ, wiĊc nie trzeba siĊ go uczyü.
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne wypisanie dwóch opinii
0 pkt – odpowiedĨ niepeána lub niewáaĞciwa, lub brak odpowiedzi
Zadanie 2.2. (0–2)
Wymagania ogólne

Wymagania szczegóáowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów;
potrafi objaĞniü ich sens oraz funkcjĊ na tle
caáoĞci
1.4) rozpoznaje funkcjĊ zastosowanych
w tekĞcie Ğrodków jĊzykowych
1.5) wyróĪnia argumenty, kluczowe pojĊcia
i twierdzenia w tekĞcie argumentacyjnym

a)
Przykáadowe rozwiązanie
1) Przykáad sáonia, który siĊ nauczyá taĔczyü.
2) Przykáad skoku narciarskiego.
Schemat punktowania
1 pkt – poprawne wypisanie dwóch analogii
0 pkt – odpowiedĨ niepeáną lub báĊdną, lub brak odpowiedzi
b)
Przykáadowe rozwiązanie
1) PrzeciĊtny czáowiek moĪe siĊ nauczyü logiki.
2) Logika nie jest czáowiekowi dana przez naturĊ, trzeba siĊ jej nauczyü.
Schemat punktowania
1 pkt – za poprawne sformuáowanie dwóch tez
0 pkt – odpowiedĨ niepeáną lub báĊdną, lub brak odpowiedzi
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Zadanie 2.3. (0–2)
Wymagania szczegóáowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne
informacje [gimnazjum]
1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów

Poprawne rozwiązanie
1 – TAK, 2 – TAK, 3 – NIE
Schemat punktowania
2 pkt – 3 poprawne odpowiedzi
1 pkt – 2 poprawne odpowiedzi
0 pkt – 1 poprawna odpowiedĨ lub brak odpowiedzi
Zadanie 2.4. (0–1)
Wymagania ogólne

Wymagania szczegóáowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów
1.5) wyróĪnia argumenty, kluczowe
pojĊcia i twierdzenia w tekĞcie
argumentacyjnym

Poprawne rozwiązanie
B2
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedĨ
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna lub brak odpowiedzi


Zadanie 2.5. (0–2)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegóáowe
1.5) wyróĪnia argumenty, kluczowe
pojĊcia i twierdzenia w tekĞcie
argumentacyjnym; dokonuje jego
logicznego streszczenia



Poprawne rozwiązanie
1 b, 2 f, 3 a
Schemat punktowania
2 pkt – 3 poprawne przyporządkowania
1 pkt – 2 poprawne przyporządkowania
0 pkt – 1 poprawne przyporządkowanie lub brak odpowiedzi
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Zadanie 2.6. (0–1)
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji.

Wymagania szczegóáowe
1.1) odczytuje sens caáego tekstu
(a w nim znaczenia wyrazów) oraz
wydzielonych przez siebie fragmentów;
potrafi objaĞniü ich sens oraz funkcjĊ na tle
caáoĞci
1.4) rozpoznaje funkcjĊ zastosowanych
w tekĞcie Ğrodków jĊzykowych

Poprawne rozwiązanie
A 3, B 2
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedĨ
0 pkt – odpowiedĨ báĊdna, niepeána lub brak odpowiedzi
Zadanie 3.
Temat 1. Czy odkupienie winy zdejmuje z czáowieka odpowiedzialnoĞü za wyrządzone
krzywdy? RozwaĪ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwoáując siĊ do
podanego fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, caáego utworu oraz
innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyü co najmniej 250 sáów.
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
II. Analiza i interpretacja tekstów
kultury.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Wymagania szczegóáowe
1.1) odczytuje sens caáego tekstu [...];
1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach
informacje zarówno jawne, jak i ukryte.
1.2) okreĞla problematykĊ utworu;
2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania
Ğwiata przedstawionego i bohatera […];
3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty;
3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych
motywów w róĪnych utworach literackich.
1.1) tworzy dáuĪszy tekst pisany [...] (rozprawka)
[...] zgodnie z podstawowymi reguáami jego
organizacji, przestrzegając zasad spójnoĞci
znaczeniowej i logicznej;
1.2) przygotowuje wypowiedĨ [...] (wybiera [...]
odpowiedni ukáad kompozycyjny, analizuje temat,
wybiera formĊ kompozycyjną, […], dobiera
wáaĞciwe sáownictwo);
1.3) tworzy samodzielną wypowiedĨ
argumentacyjną wedáug podstawowych zasad logiki
i retoryki (stawia tezĊ lub hipotezĊ, dobiera
argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje
ich selekcji pod wzglĊdem uĪytecznoĞci
w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykáady
ilustrujące wywód myĞlowy, przeprowadza
prawidáowe wnioskowanie).
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B

Uzasadnienie
stanowiska

18

Uzasadnienie
trafne,
szerokie
i pogáĊbione

12

Uzasadnienie
trafne
i szerokie

8

Uzasadnienie
trafne,
ale wąskie

4

Uzasadnienie
czĊĞciowe

0

Brak
uzasadnienia
stanowiska

C

PoprawnoĞü
rzeczowa

4

Brak báĊdów
rzeczowych

2

Nie wiĊcej
niĪ jeden
báąd
rzeczowy

0

BáĊdy
rzeczowe

D

Zamysá
kompozycyjny

E

SpójnoĞü
lokalna

2

Peána
spójnoĞü
wypowiedzi
lub
nieznaczne
zaburzenia
spójnoĞci

6

Kompozycja
funkcjonalna

3

Zaburzenia
funkcjonalnoĞci
kompozycji

1

0

Brak zamysáu
kompozycyjnego

0

Znaczne
zaburzenia
spójnoĞci

WypowiedĨ
niespójna

F

Styl tekstu

4

Styl
stosowny

2

Styl
czĊĞciowo
stosowny

0

Styl
niestosowny

G

6

PoprawnoĞü
jĊzykowa

Brak báĊdów
lub nieliczne
báĊdy
nieraĪące

H

4

PoprawnoĞü
zapisu

Zapis
w peáni
poprawny
lub nieliczne
báĊdy
nieraĪące

3

Liczne báĊdy
nieraĪące
lub nieliczne
báĊdy raĪące

2

Liczne
báĊdy
nieraĪące
lub nieliczne
báĊdy raĪące

0

Liczne báĊdy
raĪące

0

Liczne
báĊdy raĪące

UWAGA
JeĞli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostaáych kategoriach.
JeĞli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostaáych kategoriach.
JeĞli praca skáada siĊ z mniej niĪ 250 sáów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
Pojawienie siĊ rzeczowego báĊdu kardynalnego dyskwalifikuje pracĊ – zdający otrzymuje 0 punktów.
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Przykáadowe realizacje
Realizacja 1.

Problem winy i kary dotyczy wszystkich ludzi niezaleĪnie od czasów i krĊgów
kulturowych, dlatego podejmowany byá od wieków przez filozofów, etyków, moralistów, ale
takĪe przez twórców literatury i scenarzystów. Czáowiek z natury jest dobry, ale ma wolną
wolĊ, która umoĪliwia dokonywanie indywidualnych wyborów. Wybór záa czĊsto jest
nieprzemyĞlaną odpowiedzią na bodĨce zewnĊtrzne – skutkiem emocji, których nie
kontrolujemy. Odkupienie winy jest zadoĞüuczynieniem za popeánione grzechy, czymĞ wiĊcej
niĪ Īal i skrucha. Jest to czynienie dobra mające wynagrodziü záo, którego czáowiek siĊ
dopuĞciá. Czy odkupienie winy zdejmuje z czáowieka odpowiedzialnoĞü za wyrządzone
krzywdy? UwaĪam, Īe czáowiek, który uczyniá záo – bez wzglĊdu na to, czy zrobiá to
jednorazowo, czy wielokrotnie – do ostatnich chwil swojego Īycia moĪe odkupiü swoje winy.
Odkupienie win jest dowodem pokory i skruchy, czynem, który pozwala na rehabilitacjĊ
wobec innych i siebie. SądzĊ jednak, Īe nie umoĪliwia ono zmazania odpowiedzialnoĞci za
wyrządzone krzywdy. Czáowiek tylko w uzasadnionych przypadkach zostaje uznany za
niepoczytalnego – nieĞwiadomego záa, które popeániá. Za wybory, których dokonujemy,
zawsze pozostajemy odpowiedzialni – nawet jeĞli dziaáamy pod wpáywem emocji.
Oczywiste jest, Īe Jacek Soplica popeániá straszną zbrodniĊ. W dramatycznych
okolicznoĞciach, podczas szturmu Rosjan na zamek Horeszków, máody szlachcic wpadá
w uniesienie i szaá na widok triumfującego Stolnika, który lekcewaĪyá jego uczucie do swojej
córki. W skrajnych emocjach, „z gáupiej pychy”, rozgoryczony niespeánioną miáoĞcią
zastrzeliá ojca ukochanej Ewy. Konsekwencją strasznego czynu byáo „imiĊ zdrajcy”, które
przylgnĊáo do bohatera „jako dĪuma”. Soplica, dumny i sáawny, teraz zostaá wzgardzony
i odepchniĊty nie tylko przez dawnych przyjacióá, ale nawet i „lada cháopa”, co stanowiáo
dodatkową ujmĊ dla jego honoru. Wykluczenie ze spoáecznoĞci byáo motywacją do
odkupienia win. „Poprawiü siĊ potrzeba byáo i naprawiü, ile moĪnoĞci to…” – mówi
umierający Soplica w swojej ostatniej spowiedzi. Uznanie i zrozumienie swoich win byáo
w tym przypadku Ĩródáem skruchy i powodem przemiany, jaka dokonaáa siĊ bohaterze.
Dlatego Jacek Soplica zdecydowaá siĊ „wejĞü pomiĊdzy mnichy” i dla podkreĞlenia swojego
uniĪenia przybraü imiĊ Robaka. W KsiĊdze X bohater dokonuje rozliczenia ze swoją
przeszáoĞcią. W związku z tym, Īe jego czyn interpretowany byá jako zachĊta do zdrady
narodu, rozumiejąc, jak „záy przykáad [daá] dla Ojczyzny”, postanowiá odkupiü to „dobremi
przykáady, krwią, poĞwiĊceniem siĊ”. Jego postĊpowanie potwierdza tĊ decyzjĊ – Soplica nie
wahaá siĊ znosiü cierpienia, ryzykowaü wiĊzieniem i Īyciem, byle tylko dokonaü czynów,
które pozwolą mu zrehabilitowaü siĊ przez innymi ludĨmi i przed samym sobą. Wielokrotnie
poĞwiĊcaá siĊ dla ojczyzny, przelewając krew, ale takĪe w roli emisariusza organizującego
potajemnie Polaków do walki z zaborcą. PokorĊ, której siĊ nauczyá w trakcie swojego
kwestarskiego Īycia, widaü w sáowach: „Milej sobie wspominam nie dzieáa waleczne/
I gáoĞne, ale czyny ciche, uĪyteczne,/ I cierpienia […]”. Jednym z aktów zadoĞüuczynienia
byáo bohaterskie uratowanie Īycia Hrabiemu i Gerwazemu.
Z perspektywy lat Soplica, wspominając swoje Īycie, mówi, Īe poĞwiĊcenie siĊ dla
ojczyzny i dla innych ludzi byáo najlepszym lekarstwem na chorobĊ jego duszy drĊczonej
wyrzutami sumienia – lekarstwem zesáanym przez opatrznoĞü. Zbrodnia, którą popeániá,
paradoksalnie przybliĪyáa go do Boga i uksztaátowaáa wewnĊtrznie. Bohater wierzy w BoĪe
miáosierdzie, którego dowód upatruje w áasce dobrej Ğmierci: „a Pan Bóg wybawiá miĊ
cudem/ I pozwoliá umieraü miĊdzy swoim ludem/ Z Sakramentami”. Ostatecznie Soplicy
udaje siĊ zasáuĪyü na przebaczenie Boga i odzyskaü szacunek ludzi. Nie zdejmuje to jednak
z niego odpowiedzialnoĞci za wyrządzone krzywdy. Do samej Ğmierci wyraz „zdrajca”
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przeĞladuje go jak „plama w chorym oku”. Przykáad ten wskazuje, Īe mimo odbytej pokuty
i zadoĞüuczynienia za grzechy, nie moĪemy zdjąü z siebie odpowiedzialnoĞci za wáasne czyny
i o nich zapomnieü – do ostatnich dni bĊdą one ciąĪyü na naszym sumieniu.
Problem winy i pokuty podejmuje takĪe Joseph Conrad w powieĞci „Lord Jim”.
Tytuáowy bohater to máody oficer, który – choü nade wszystko ceni sobie honor – dla
unikniĊcia odpowiedzialnoĞci opuĞciá wraz z caáą zaáogą tonący statek, nie informując
pasaĪerów o zbliĪającej siĊ katastrofie. DrĊczony przez wyrzuty sumienia jako jedyny zjawia
siĊ w sądzie, aby wziąü odpowiedzialnoĞü za popeániony czyn. Proces i kara nie przynoszą
jednak Jimowi ulgi. Z czasem nadarza siĊ moĪliwoĞü rozpoczĊcia Īycia w nowym miejscu,
a metamorfozĊ duchową bohatera symbolizuje zmiana imienia. Próbując odkupiü swoją winĊ
i odzyskaü honor, Lord Lim angaĪuje siĊ w walkĊ o pokój w Patusanie, a ostatecznie ginie,
ponosząc odpowiedzialnoĞü za podjĊte decyzje.
Przykáadem postaci, która próbuje odkupiü swoje winy, jest takĪe Gerry Conlon
z filmu „W imiĊ ojca”. To máody Irlandczyk mający na sumieniu drobne przestĊpstwa, które
martwią jego ojca Giuseppe. W wyniku niefrasobliwoĞci Gerry zostaje przez angielskie
wáadze niesáusznie oskarĪony o udziaá w zamachu bombowym i po brutalnym Ğledztwie
skazany na karĊ wieloletniego wiĊzienia. Do wiĊzienia trafia takĪe jego ojciec, ze wzglĊdu na
swój spokój i poboĪnoĞü bĊdący od lat obiektem drwin Gerry’ego, który widzi w nich tylko
naiwnoĞü i ulegáoĞü. Dopiero podczas odbywania kary Gerry zaczyna dostrzegaü swoje báĊdy,
zmienia siĊ takĪe jego stosunek do ojca – zaczyna odkrywaü jego mądroĞü i siáĊ ducha. Mimo
Īe Giuseppe nigdy nie obwiniaá syna za los, który im obu zgotowaá, po jego Ğmierci Gerry
wáaĞnie „w imiĊ ojca” podejmuje heroiczną walkĊ o uniewinnienie. TĊ walkĊ moĪna uznaü za
formĊ odkupienia winy. Postawa bohatera zostaje nagrodzona: po wyjĞciu z wiĊzienia Gerry
dostaje szansĊ na nowe, dobre Īycie i chcemy wierzyü, Īe ją wykorzysta, choü pamiĊü
o Ğmierci ojca pozostanie w nim na zawsze .
Przytoczone przykáady wskazują, Īe czáowiek moĪe trwaü w grzechu lub próbowaü
odkupiü swe winy, jednak odpowiedzialnoĞci za wyrządzone záo nie pozbĊdziemy siĊ nigdy.
Popeánione czyny są czĊĞcią przeszáoĞci, o której nie da siĊ zapomnieü. UlgĊ moĪe jednak
przynieĞü doĞwiadczenie przebaczenia, co staáo siĊ udziaáem bohatera Mickiewicza,
zmierzenie siĊ z konsekwencjami swoich decyzji, na co zdecydowaá siĊ Jim, czy podjĊcie
skutecznej próby zmiany Īycia na wzór Gerry’ego.
Poziom wykonania
A. Sformuáowanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu, zdający wyraĨnie formuáuje tezĊ,
w której prezentuje wáasne stanowisko.
B. Uzasadnienie stanowiska: 18 pkt – uzasadnienie trafne, szerokie i pogáĊbione (zdający odwoáaá siĊ
rzeczowo do przytoczonego fragmentu „Pana Tadeusza” i caáoĞci utworu, przedstawiá i omówiá przeĪycia
bohaterów, które potwierdzają postawioną tezĊ, uzasadniá przekonująco swoje zdanie). ArgumentacjĊ popará
przykáadami z innych utworów.
C. PoprawnoĞü rzeczowa: 4 pkt – brak báĊdów rzeczowych.
D. Zamysá kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna.
E. SpójnoĞü lokalna: 2 pkt – peána spójnoĞü wypowiedzi.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny.
G. PoprawnoĞü jĊzykowa: 6 pkt – nieliczne báĊdy nieraĪące.
H. PoprawnoĞü zapisu: 4 pkt – zapis w peáni poprawny.

Strona 10 z 20

po
br
an
o

zw

ww

.pl
lm
ed
ia

.sq



Realizacja 2.

Odkupienie winy – czĊsto wydaje siĊ nam, iĪ po wyrządzeniu jakiejĞ krzywdy,
obraĪeniu kogoĞ wystarczy tylko powiedzieü sáowo przepraszam, zrobiü komuĞ przyjemnoĞü,
pomóc w czymĞ. MyĞlimy wtedy, Īe juĪ wszystko naprawiliĞmy oraz Īe nasze záe uczynki
zostaáy juĪ zapomniane, nie mają juĪ Īadnego znaczenia. Jednak czy aby na pewno? NaleĪy
zadaü pytanie: czy odkupienie winy zdejmuje z czáowieka odpowiedzialnoĞü za wyrządzone
krzywdy? Motyw ten poruszany jest w licznych dzieáach literackich.
Jednym z nich jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, a w nim Jacek Soplica.
We fragmencie ksiĊgi X dowiadujemy siĊ, iĪ bohater ten z pychy zabiá Stolnika HoreszkĊ
podczas najazdu Rosjan, co spowodowaáo, Īe zostaá uznany za zdrajcĊ kraju. Jacek czuá siĊ ze
swoimi czynami Ĩle –miaá wyrzuty sumienia, ludzie odwracali siĊ od niego, szydzili z niego.
Soplica czuá siĊ wyobcowany – nie mógá znaleĨü sobie miejsca wĞród szlachty. Przede
wszystkim dlatego, iĪ zdawaá sobie sprawĊ, Īe nie jest w stanie odkupiü wáasnych win wdaá
siĊ w naáóg pijaĔstwa – ĞwiadomoĞü niemocy naprawienia krzywd „dobijaáa” go, sprawiáa, Īe
popadá w depresjĊ. Dopiero potem zadziaáaá na niego impuls – z wielką pokorą wstąpiá do
klasztoru bernardynów w celu chociaĪ czĊĞciowego obmycia siĊ z win – Jacek spokorniaá,
uniĪyá siĊ, a swoje grzechy próbowaá naprawiü poprzez sáuĪbĊ ojczyĨnie jako Īoánierz, który
musiaá walczyü, przyglądaü siĊ ludzkim cierpieniom oraz jako kwestarz – czĊsto
w niebezpieczeĔstwie, potajemnie niosąc informacjĊ o ruchach wojsk na froncie.
Warto wspomnieü w odniesieniu do caáego utworu „Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza, iĪ Jacek Soplica dokonaá ogromnego poĞwiĊcenia – przebywając na dworze
w Soplicowie przez dáugi czas nie ujawniá swojej toĪsamoĞci ani przed swoim bratem, ani
przed swoim synem. Musiaáo go to ogromnie kosztowaü. Musiaá panowaü nad swoimi
uczuciami. To wszystko po to, aby próbowaü odkupiü swoje winy – próby te okazaáy siĊ
bardzo korzystne. Jacek staá siĊ opanowany, pokorny, spokojny, zmieniá siĊ jego system
wartoĞci – nadrzĊdnym celem staáa siĊ sáuĪba ojczyĨnie oraz oczywiĞcie pomoc szlachcie,
rodzinie utajona opieka i kierowanie przyszáoĞcią syna, którego wczeĞniej lekcewaĪyá, nie
zajmowaá siĊ nim.
Próby te nie zmyáy jednak odpowiedzialnoĞci za wyrządzone krzywdy – pokazuje to
scena spowiedzi Jacka – który chce wytáumaczyü Gerwazemu przyczynĊ swego báĊdu,
opowiedzieü o odkupieniu swojej winy. Gerwazy wie, iĪ próba naprawy báĊdów nie zdejmuje
odpowiedzialnoĞci za krzywdy, jednak, Īe i sam nie jest bez winy, przebacza Jackowi. Sam
Jacek zdaje sobie sprawĊ, Īe odpowiedzialnoĞü za zabicie Stolnika Horeszki ciąĪyü bĊdzie na
nim do koĔca Īycia, dlatego wie, iĪ Gerwazy moĪe mu nie przebaczyü zabójstwa Stolnika,
dlatego teĪ Jacek rehabilituje siĊ do koĔca Īycia oraz bierze podwoją opiekĊ ZosiĊ z rodziny
Horeszków.
Innym tekstem kultury poruszającym pytanie: Czy odkupienie winy zdejmuje
z czáowieka odpowiedzialnoĞü za wyrządzone krzywdy jest „Zbrodnia i kara” Fiodora
Dostojewskiego. Raskolnikow po zabiciu lichwiarki Ilony szuka usprawiedliwienia dla swojej
zbrodni. LichwiarkĊ nazywa „plugawą wszą”, która oszukuje innych ludzi. Raskolnikow
próbuje równieĪ odkupiü swoje winy poprzez podarowanie pieniĊdzy ubogiej rodzinie
Marmieáadowów, której ojciec jest pijakiem przetracającym wszystkie oszczĊdnoĞci
i niepotrafiącym zarobiü na rodzinĊ. Jednak nawet ta pomoc nie zmywa odpowiedzialnoĞci za
popeánione zabójstwa. MĊĪczyzna wciąĪ cierpi, ma ogromne wyrzuty sumienia, przeĪywa
skrajne emocje, a nawet popada w chorobĊ. Kolejną próbą odkupienia win jest wyjazd na
SyberiĊ wraz z Sonią, którą wczeĞniej poniĪaá, wyĞmiewaá za to, iĪ byáa zmuszona do
prostytucji. Na Syberi Rodion zdaá sobie sprawĊ, Īe nigdy nie zmyje odpowiedzialnoĞci za
wyrządzone krzywdy, ale, Īe moĪe próbowaü odkupiü winy. CiĊĪka praca na Syberi sprawiáa,
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Īe Rodion uspokoiá siĊ, opanowaá swoje emocje, nabraá szacunku do innych ludzi,
w szczególnoĞci do Soni, którą wczeĞniej poniĪaá.
Z powyĪszych argumentów wynika, Īe odkupienie winy nie zdejmuje z czáowieka
odpowiedzialnoĞci za wyrządzone krzywdy. Czáowiek moĪe jedynie próbowaü odkupiü swoje
winy. Próby te bardzo czĊsto diametralnie zmieniają na dobre tego, kto dopuĞciá siĊ
przewinienia. Sprawiają, Īe przeksztaáca siĊ jego system wartoĞci. Czáowiek staje siĊ
spokojniejszy, jednak nigdy nie zmyje odpowiedzialnoĞci za popeánione krzywdy.
W przypadku zabójstwa nigdy nie przywróci Īycia zabitemu czáowiekowi. Jego sumienie do
koĔca bĊdzie przypominaáo mu o odpowiedzialnoĞci za popeániona zbrodniĊ.
Poziom wykonania
A. Sformuáowanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu, zdający wyraĨnie formuáuje tezĊ,
w której prezentuje wáasne stanowisko.
B. Uzasadnienie stanowiska: 18 pkt – uzasadnienie trafne, szerokie i pogáĊbione (zdający odwoáaá siĊ
rzeczowo do przytoczonego fragmentu „Pana Tadeusza” oraz caáoĞci utworu, podaá i omówiá przykáad bohatera
innego tekstu kultury („Zbrodni i kary”), którego zachowanie potwierdza postawioną tezĊ.
C. PoprawnoĞü rzeczowa: 2 pkt – jeden báąd rzeczowy.
D. Zamysá kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna.
E. SpójnoĞü lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójnoĞci.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny.
G. PoprawnoĞü jĊzykowa: 0 pkt – liczne báĊdy raĪące.
H. PoprawnoĞü zapisu: 2 pkt – nieliczne báĊdy raĪące.

Realizacja 3.
Czy odkupienie winy zdejmuje z czáowieka odpowiedzialnoĞü za wyrządzone krzywdy?
KaĪdy z nas w swoim Īyciu zrobiá coĞ záego np. obraziá kolegĊ, koleĪankĊ, czy przez
przypadek kogoĞ uderzyá. Po takich incydentach czujemy siĊ z tym Ĩle, obawiamy siĊ,
chcemy, aby ta osoba nam wybaczyáa. Chwytamy siĊ róĪnych sposobów np. jesteĞmy dla tej
osoby mili lub kupujemy jakiĞ drobny prezent. DziĊki takim zabiegą zrzucamy z siebie
poczucie winy za wyrządzoną krzywdĊ. Ale czy rzeczywiĞcie „odkupienie” zdejmuje
z czáowieka odpowiedzialnoĞü za wyrządzone krzywdy? Raczej nie. Postaram siĊ udowodniü
sáusznoĞü mojego zdania na ten temat.
Pierwszym argumentem jakim siĊ posáuĪĊ jest utwór „Pan Tadeusz” z ksiĊgi X
(Emigracja Jacka). Jacek Soplica po zabiciu Stolnika Horeszki poczuá silne wyrzuty sumienia.
DrĊczyáy go one, przez co nie byá w stanie normalnie Īyü, gdyĪ ludzie byli dla niego podli,
niemili i uprzedzeni. Postanowiá uciec do kraju gdzie by nie cierpiaá i znalazá lekarstwo na
odkupienie swojej winy. Postanowiá zostaü mnichem „Zabiáem wiĊc pokora. Wszedáem
miĊdzy mnichy” i walczyü w imiĊ kraju „Biáem siĊ za kraj gdzie? jak? ZamilczĊ – dla
chwaáy” by odkupiü swoje winy. DziĊki temu poczuá siĊ lepiej, spadáo ze niego brzemiĊ winy
i wyrzuty sumienia, uwaĪaá Īe Bóg dziĊki wylanej krwi i cierpieniem mu wybaczą – Jednak
to Īycia jego ofierze nie przywróci, co jest niezaprzeczalnym powodem, Īe jest
odpowiedzialny za Ğmierü Stolnika.
Kolejnym argumentem jakim siĊ posáuĪĊ jest powieĞü „Zbrodnia i kara”. Gáówny
bohater Raskolnikow po dáugo planowanej zbrodni dokonuje zabójstwa Alony Iwanow oraz
jej siostry, która przyáapaáa go na gorącym uczynku. Czyn ten spowodowaá, Īe Raskolnikowa
zaczĊáy drĊczyü silne wyrzuty sumienia. Objawami tego byáy koszmary, bezsennoĞü,
gorączka, omamy. Nie mogąc daü sobie z tym rady przyznaje siĊ do winy. Przyznanie siĊ do
popeánionej zbrodni spowodowaáo u Raskolnikowa wielką ulgĊ. Za karĊ zostaje zesáany na
8 lat na Syberie, gdzie pracą odkupuje swoje winy. Mimo, Īe Raskolnikow oczyĞciá siĊ
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duchowo to w Ğwiecie materialnym jego ofiar juĪ nie ma i nikt nie jest w stanie ich
przywróciü.
Z tego co napisaáem wynika, Īe nie da siĊ oszukaü natury ludzkiej, ludzkiego
organizmu. Po popeánionych zbrodniach prĊdzej czy póĨniej dopadną nas wyrzuty sumienia.
MoĪemy staraü siĊ naprawiü záo które wyrządziliĞmy np. pokutując, poddawaü siĊ ciĊĪkiej
pracy, to jednak doprowadzi do tego, Īe tylko strona duchowa zostanie czĊĞciowo uwolniona
z poczucia winy, a za krzywdy które wyrządziliĞmy musimy ponieĞü odpowiedzialnoĞü,
której niestety nie da siĊ zdjąü.


Poziom wykonania
A. Sformuáowanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu, zdający wyraĨnie formuáuje tezĊ,
w której prezentuje wáasne stanowisko.
B. Uzasadnienie stanowiska: 8 pkt – uzasadnienie trafne, ale wąskie – brakuje odwoáania do caáoĞci „Pana
Tadeusza”. Uzasadnienie naleĪy takĪe uznaü za niepogáĊbione.
C. PoprawnoĞü rzeczowa: 4 pkt – brak báĊdów rzeczowych.
D. Zamysá kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna.
E. SpójnoĞü lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójnoĞci.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny.
G. PoprawnoĞü jĊzykowa: 0 pkt – liczne báĊdy raĪące.
H. PoprawnoĞü zapisu: 0 pkt – liczne báĊdy raĪące.

Strona 13 z 20

po
br
an
o

zw

ww

.pl
lm
ed
ia

.sq



Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezĊ interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja
praca powinna liczyü co najmniej 250 sáów.

Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Wymagania szczegóáowe
1.1) odczytuje sens caáego tekstu [...];
1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach
informacje zarówno jawne, jak i ukryte.

II. Analiza i interpretacja tekstów
kultury.

1.2) okreĞla problematykĊ utworu;
2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania
Ğwiata przedstawionego i bohatera […];
3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty;
3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych
motywów w róĪnych utworach literackich.
1.1) tworzy dáuĪszy tekst pisany [...] (rozprawka)
[...] zgodnie z podstawowymi reguáami jego
organizacji, przestrzegając zasad spójnoĞci
znaczeniowej i logicznej;
1.2) przygotowuje wypowiedĨ [...] (wybiera [...]
odpowiedni ukáad kompozycyjny, analizuje temat,
wybiera formĊ kompozycyjną, […], dobiera
wáaĞciwe sáownictwo);
1.3) tworzy samodzielną wypowiedĨ
argumentacyjną wedáug podstawowych zasad logiki
i retoryki (stawia tezĊ lub hipotezĊ, dobiera
argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje
ich selekcji pod wzglĊdem uĪytecznoĞci
w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykáady
ilustrujące wywód myĞlowy, przeprowadza
prawidáowe wnioskowanie).

III. Tworzenie wypowiedzi.
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A

9

6

3

Koncepcja
interpretacyjna
Koncepcja
niesprzeczna
z utworem,
spójna
i obejmująca
sensy
niedosáowne
Koncepcja
niesprzeczna
z utworem,
ale niespójna
i/lub obejmująca
w wiĊkszoĞci
znaczenia
dosáowne
Koncepcja
czĊĞciowo
sprzeczna
z utworem

B

Uzasadnienie
tezy
interpretacyjnej

15

Uzasadnienie
trafne
i pogáĊbione

10

Uzasadnienie
trafne, ale
niepogáĊbione

5

C

PoprawnoĞü
rzeczowa

4

Brak báĊdów
rzeczowych

2

Nie wiĊcej
niĪ jeden
báąd
rzeczowy

D

Zamysá
kompozycyjny

6

Kompozycja
funkcjonalna

3

Zaburzenia
funkcjonalnoĞci
kompozycji

E

SpójnoĞü
lokalna

2

Peána
spójnoĞü
wypowiedzi
lub
nieznaczne
zaburzenia
spójnoĞci

1

Znaczne
zaburzenia
spójnoĞci

F

Styl tekstu

G

4

Styl
stosowny

6

2

Styl
czĊĞciowo
stosowny

3

H

PoprawnoĞü
zapisu

4

Zapis
w peáni
poprawny
lub nieliczne
báĊdy
nieraĪące

Liczne báĊdy
nieraĪące
lub nieliczne
báĊdy raĪące

2

Liczne báĊdy
nieraĪące
lub nieliczne
báĊdy raĪące

Liczne báĊdy
raĪące

0

Liczne báĊdy
raĪące

Brak báĊdów
lub nieliczne
báĊdy
nieraĪące

Uzasadnienie
czĊĞciowo trafne

Brak koncepcji
Brak trafnych
BáĊdy
lub koncepcja
argumentów
Brak zamysáu
WypowiedĨ
Styl
0 rzeczowe
0 caákowicie
0
0
0
0
0
uzasadniających
kompozycyjnego
niespójna
niestosowny
sprzeczna
interpretacjĊ
z utworem
UWAGA
JeĞli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostaáych kategoriach.
JeĞli w kategorii A praca uzyska 2 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostaáych kategoriach.
JeĞli praca skáada siĊ z mniej niĪ 250 sáów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
Pojawienie siĊ rzeczowego báĊdu kardynalnego dyskwalifikuje pracĊ – zdający otrzymuje 0 punktów



PoprawnoĞü
jĊzykowa

po
br
an
o

zw

ww

.pl
lm
ed
ia

.sq



Przykáadowe realizacje
Realizacja 1.

Wiersz Krzysztofa Kamila BaczyĔskiego, jak wskazuje data zamieszczona pod
tekstem, napisany zostaá niespeána rok przed tragiczną Ğmiercią poety w powstaniu
warszawskim. Tytuá „Spojrzenie” moĪe odnosiü siĊ do spojrzenia w gáąb siebie, którego
dokonuje podmiot mówiący, reprezentant máodych ludzi wrzuconych w wir wojny (Ğwiadczy
o tym uĪywanie czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej i w 1. osobie liczby mnogiej).
To „spojrzenie” jest jednoczeĞnie próbą okreĞlenia swej toĪsamoĞci, zmienionej pod
wpáywem wojennej rzeczywistoĞci.
Sytuacja, w której znajduje siĊ osoba mówiąca w wierszu, jest dla niej przytáaczająca.
Ze smutkiem mówi o straconych bezpowrotnie czasach máodoĞci poĞwiĊconych walce, a nie
beztroskiemu dojrzewaniu. Pesymizm tych wspomnieĔ podkreĞlony zostaá przez metafory:
widoczną juĪ w strofie pierwszej ciemnoĞü, która, jak coĞ lotnego, záowrogiego zsiada siĊ
w odbiciach w lustrze, zakáócając prawidáowy odbiór. Mówiący znajduje siĊ w niezwykáej
sytuacji, którą opisuje w strofie drugiej. Otwiera ona kosmiczną niemal perspektywĊ zagáady,
znaną takĪe z wiersza BaczyĔskiego „Ten czas”. Zarówno w podanym tekĞcie, jak
w przywoáanym utworze „Ten czas” pojawiają siĊ wspólne motywy: ciemnoĞü, sznury
i, najwaĪniejszy wedáug mnie, motyw dudnienia. Odsyáa on zarówno w „Spojrzeniu”, jak
i w wierszu „Ten czas” do niesprecyzowanych zagroĪeĔ, jakie niesie wojna. Dudniący deszcz
napawa strachem, tak samo jak dudniące gáowy („Ten czas”)– obydwa obrazy nie wróĪą
niczego dobrego, potĊgują strach. Dudniący deszcz tworzy pejzaĪ apokaliptyczny, w którym
„ja” liryczne widzi siebie w swoistym nie tylko rozdwojeniu, ale w czterech osobach. Poeta
potwierdza to w kaĪdym z pierwszych wersów 4., 5., 6. i 7. zwrotki: I jeden z nas – to jestem
ja; a drugi z nas – to jestem ja; a trzeci z nas – to jestem ja; i czwarty ten. Ma poczucie utraty
toĪsamoĞci spowodowane dramatem wojny, koniecznoĞcią wziĊcia udziaáu w walce, do której
przecieĪ nikt go nie przygotowaá. Wchodziá z wiarą w Īycie – pokochaá, aby zaraz począü
nienawiĞü. Páacze nad sobą, gdyĪ przeraĪa go ĞwiadomoĞü tego, Īe juĪ nigdy nie uda mu siĊ
powróciü do jasnego Īycia, które pamiĊta z czasów máodoĞci, nie uda mu siĊ odzyskaü na
zawsze straconej niewinnoĞci. Jego dramatyczną sytuacjĊ podkreĞla porównanie: ból mój jest
jak wielka ciemnoĞü. Dramat „ja” mówiącego uwydatniony jest w ostatniej strofie, w której
widzi on siebie jako czwartego, którego zna. Przez moment w drugim wersie tej strofy
pojawia siĊ jakaĞ nikáa nadzieja, próba powrotu, nauka pokory. Jest to jednak záudne, gdyĪ za
moment mówiący stwierdza, Īe jego serce jest na zawsze chore, zaraĪone Ğmiercią, co
oznacza, Īe juĪ nigdy nie bĊdzie mógá patrzeü na Ğwiat jasno, gdyĪ ta Ğmierü siĊ w nim
„lĊgnie sama”. Raz „wyzwolona”, „dopuszczona” do gáosu, na zawsze go opanowaáa. 
Krzysztof Kamil BaczyĔski ma ĞwiadomoĞü mrocznoĞci czasów wojny nie tylko
dlatego, Īe Īycie wielu ludzi byáo zagroĪone. Najgorsza dla niego jest ĞwiadomoĞü
spustoszenia moralnego, które ten ekstremalny czas wytworzyá. Nauczeni w máodoĞci zasad,
máodzi ludzie musieli w czasie wojny zapomnieü, co to litoĞü, sumienie, o czym pisaá
BaczyĔski w wierszach „Pokolenie” (Nas nauczono. Nie ma litoĞci.) czy „Elegia o... cháopcu
polskim”. W ostatnim tekĞcie mowa jest o tym, Īe „synek” ginie, ale postawiony przez poetĊ
na koĔcu ostatniego wersu znak zapytania, sprawia, Īe dokáadnie nie wiadomo, czy powodem
jego Ğmierci jest „zbáąkana kula”, czy „pĊkniĊte serce”, które nie wytrzymaáo okropnoĞci
wojny, nie mogáo znieĞü dramatycznego widoku „wisielców” i „rudej krwi”. 
Zatem wiersz „Spojrzenie”, podobnie jak inne, wspomniane wczeĞniej wiersze poety,
to podróĪ w gáąb siebie, z której páynie wiedza, Īe: Nic nie powróci. Oto czasy juĪ
zapomniane. Początkowe sáowa utworu moĪna by uznaü jednoczeĞnie za jego pesymistyczną
puentĊ. Wojna zmieniáa Ğwiat, ale przede wszystkim zmieniáa czáowieka. PodkreĞla to tak
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charakterystyczny dla poezji BaczyĔskiego kontrast miĊdzy Ğwiatem dawnym i obecnym,
miĊdzy dawnym i obecnym „ja”. Motyw lustra pojawiający siĊ w strofie pierwszej odsyáa
czytelnika do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest odbijający siĊ w nim czáowiek.
WewnĊtrzne rozbicie obserwowane w sobie samym prowadzi BaczyĔskiego do dramatycznej
refleksji, która zamyka utwór: Serce moje bardzo chore na Ğmierü, która siĊ lĊgnie we mnie.
Nie ma tu nadziei, jest za to, byü moĪe, przeczucie zbliĪającej siĊ Ğmierci.


Poziom wykonania
A. Koncepcja interpretacyjna: 9 pkt – koncepcja interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna
i obejmująca sensy niedosáownie (znajduje potwierdzenie w tekĞcie, obejmuje i áączy w caáoĞü odszukane przez
piszącego sensy utworu).
B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15 pkt – uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne, ale niepogáĊbione
(zawiera powiązane z tekstem, wynikające ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalające odczytaü
sens utworu; wykorzystano kontekst twórczoĞci BaczyĔskiego).
C. PoprawnoĞü rzeczowa: 4 pkt – brak báĊdów rzeczowych.
D. Zamysá kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna. 
E. SpójnoĞü lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójnoĞci lokalnej.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 
G. PoprawnoĞü jĊzykowa: 6 pkt – nieliczne báĊdy nieraĪące.
H. PoprawnoĞü zapisu: 4 pkt – zapis w peáni poprawny



Realizacja 2.
Literatura jest sposobem uzewnĊtrzniania siĊ róĪnych doĞwiadczeĔ i stanów
przeĪywanych przez czáowieka. Jednym z nich jest kontemplacja, którą moĪna pojmowaü
przynajmniej na czterech páaszczyznach. Po pierwsze, moĪe byü nią juĪ samo przyglądanie
siĊ czemuĞ w skupieniu – tym mianem okreĞla siĊ proces uwaĪnego patrzenia. Po drugie, za
kontemplacjĊ moĪna uwaĪaü samotne pogrąĪanie siĊ w myĞlach, medytowanie nad czymĞ.
Po trzecie, kategoria ta w filozofii oznacza proces biernego poznawania rzeczywistoĞci
(zarówno zewnĊtrznej, jak i wewnĊtrznej) przez jednostkĊ. Po czwarte, kontemplacja to
w religii rodzaj medytacji, wewnĊtrznej modlitwy o charakterze mistycznym, w którym
modlący siĊ obcuje z Bogiem niejako „twarzą w twarz”.
Moim zdaniem wiersz Spojrzenie Krzysztofa Kamila BaczyĔskiego ma charakter
kontemplacyjny. Aby to w peáni zrozumieü, warto zastanowiü siĊ, z którym rodzajem
„przyglądania siĊ”, „spojrzenia” mamy tutaj najbardziej do czynienia.
Liryk BaczyĔskiego rozpoczyna siĊ od stwierdzenia: „Nic nie powróci”. Jest to waĪny
sygnaá interpretacyjny, ukierunkowujący myĞlenie o utworze w kontekĞcie upáywającego
czasu. Potwierdza to juĪ choüby nastĊpne wypowiedzenie: „Oto czasy / juĪ zapomniane”.
Podmiot kontemplujący przedmiotem swej medytacji czyni wiĊc przemijanie i w nim siebie
samego, podlegającego ciągáym zmianom, pozwalającym na okreĞlenie swej skomplikowanej
natury. KaĪdy czáowiek w tym ujĊciu to jakby seria wáasnych istnieĔ, kolejne „ja”, które
odsáaniają siĊ sekwencyjnie. „Ja” wczoraj, „ja” teraz i „ja” za chwilĊ to zupeánie inne osoby.
W dalszej czĊĞci zwrotki widaü, Īe przedmiotem refleksji stają siĊ zwierciadáa, odbijające
jakąĞ niewygodną prawdĊ o patrzącym z przeszáoĞci – „zsiadająca siĊ ciemnoĞü” to
kwintesencja nieakceptowanych przez niego samego postaw, jest ona bowiem „záa i pusta”.
Druga zwrotka pokazuje udrĊkĊ czáowieka, który zna siebie z przeszáoĞci i nie jest
z siebie (z nieodkrytych przez czytelnikiem powodów) ani dumny, ani zadowolony – „nie
chce powtórzyü swoich postaci”. Z drugiej strony nie moĪe poznaü siebie z przyszáoĞci
(„naprzód znaü nie mogĊ / moich postaci”), ta wiedza jest przed nim zakryta, nie ma wiĊc
gwarancji podejmowania dobrych decyzji. To cierpienie jest tak wielkie, Īe autor nazywa je
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„umieraniem”, dodatkowo napiĊtnowanym ĞwiadomoĞcią, Īe tak naprawdĊ nie poznaá Boga –
jest on zaledwie „póáobjawiony”.
Owo samopoznanie jawi siĊ takĪe jako doĞwiadczenie kosmiczne, w czasie którego
„planet dudni deszcz – o mury”, a elementy przyrody siĊ zatrzymują – chmury „stoją
w ciszy”. W tej atmosferze nastĊpuje konfrontacja róĪnych oblicz osoby mówiącej z sobą
samym z przeszáoĞci: „znów siedzimy koáem”. Nie jest to spotkanie przyjemne, co obrazuje
„ciĊĪki wzrok jak sznur nad stoáem”. WaĪną funkcjĊ peáni w tej lirycznej wypowiedzi spójnik
„i”, który powoduje, Īe kolejne sáowa w tej sekwencji stają siĊ samodzielnymi
i równorzĊdnymi elementami, tworzącymi rozbudowany i wielowarstwowy obraz poetycki.
Kolejne zwrotki są przypomnieniem i zwiĊzáą charakterystyką zebranych postaci.
Pierwsza to, zaskakująco, w kontekĞcie wczeĞniejszych ponurych rozmyĞlaĔ, kochająca –
peána radoĞci i entuzjazmu ( „ĝwiat mi rozkwitá”, „ogieĔ w snach”) i, co wiĊcej, „prosta”,
„jak drzewo”, nieprzygiĊta cierpieniem czy moĪe sáuĪalczoĞcią. Ciekawe jest tutaj
nagromadzenie trzech rzeczowników: obáok, ogieĔ i drzewo, które w symbolice
judeochrzeĞcijaĔskiej reprezentują sferĊ sacrum, są sposobami manifestacji Boga,
objawiającego siĊ na pustyni wĊdrującemu Izraelowi: w dzieĔ w postaci chmury, a nocą –
páomienia, zaĞ najpeániej, jak wierzą chrzeĞcijanie, zamanifestowaá swą obecnoĞü w drzewie
krzyĪa. MiáoĞü czyni wiĊc „ja” kimĞ bardzo bliskim Bogu. Dlaczego wiĊc przynaleĪy do
„ponurego” ciągu postaw, o których chce siĊ zapomnieü? Co siĊ zdarzyáo, Īe w nastĊpnej
zwrotce jest mowa juĪ o tym, który „nienawiĞü drĪącą począá”, który jest pozbawiony uczuü
(„to nie áza/ z drĊtwych […] oczu”), za to ma groĨnie wyglądający stalowy nóĪ?
Kontemplacja dokonywana przez osobĊ mówiącą pokazuje ją jako kogoĞ zdolnego
jednoczeĞnie i do miáoĞci, i do nienawiĞci, a wiĊc i do dobra, i do záa. Patrząc jednak na
dalszą czĊĞü wiersza, moĪna stwierdziü, iĪ ani jeden, ani drugi wizerunek tej uzewnĊtrznianej
aktywnoĞci nie odsáania kompletnej prawdy o czáowieku.
Trzecie „ja” – to ja cierpiące, pogrąĪone w bólu „jak wielka ciemnoĞü”, „odbite
w wypáakanych ázach”, „ja” które w czytelniku mogáoby budziü wspóáczucie, ale dla jakichĞ
racji nie jest takie dla osoby mówiącej. Zwrotka o tym „ja” jest najkrótsza – trzywersowa, po
czterowersowych, a przed najdáuĪszą – piĊciowersową , jakby swój brakujący wers oddaáa tej
ostatniej, Īeby jak najkrócej kontemplowaü swój smutek. „Ja” czwarte nosi w sobie zarodek
Ğmierci, która siĊ w nim „lĊgnie”, bo jego „serce […] bardzo chore”. Paradoksalnie jednak ten
związany z wiecznoĞcią i metaforyczny obraz, a takĪe naznaczona udrĊką sytuacja uczą go
pokory, szczególnie w konfrontacji z „nadaremnymi”, czyli pozbawionymi sensu czasami.
Wiersz Spojrzenie oddaje to, czym jest kontemplacja. Daje moĪliwoĞü choü
cząstkowego poznania siebie samego, medytacyjnego przyjrzenia siĊ sobie w kontekĞcie
czasu.
Poziom wykonania interpretacji
A. Koncepcja interpretacyjna: 9 pkt – koncepcja interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna
i obejmująca sensy niedosáownie (znajduje potwierdzenie w tekĞcie, obejmuje i áączy w caáoĞü odszukane przez
piszącego sensy utworu).
B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15 pkt – uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne i pogáĊbione
(zawiera powiązane z tekstem, wynikające ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalające odczytaü
sens utworu, i konteksty kulturowe).
C. PoprawnoĞü rzeczowa: 4 pkt – brak báĊdów rzeczowych.
D. Zamysá kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna.
E. SpójnoĞü lokalna: 2 pkt – peána spójnoĞü wypowiedzi.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny.
G. PoprawnoĞü jĊzykowa: 6 pkt – brak báĊdów.
H. PoprawnoĞü zapisu: 4 pkt – zapis w peáni poprawny.
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Realizacja 3.

W wierszu „Spojrzenie” bohater wiersza podejmuje próbĊ wnikniĊcia w istotĊ swojej
osoby (odpowiedzi na pytanie, kim jestem) w sytuacji, gdy Īycie boleĞnie ją doĞwiadcza.
Wiersz Krzysztofa Kamila BaczyĔskiego powstaá w okresie II wojny Ğwiatowej. Poeta
„pokolenia Kolumbów” stworzyá poezjĊ wyrosáą na gruncie tragicznych i katastroficznych
doĞwiadczeĔ. Staraá siĊ zawrzeü w niej refleksje czáowieka máodego, dojrzewającego, którego
Īycie zmieniáo siĊ w koszmar wywoáany wojną i codziennym obcowaniem ze záem
i zniszczeniem. WraĪliwa natura artysty w sposób poetycki zareagowaáa na panoszące siĊ záo.
W wielu wierszach BaczyĔski wyraĪaá bunt i niezgodĊ na to traumatyczne doĞwiadczenie,
jakim dla máodego czáowieka byáa wojna.
Wiersz „Spojrzenie" nie odbiega pod wzglĊdem zapisanych w nim emocji od innych
utworów BaczyĔskiego.
Bohater wiersza znalazá siĊ w „czasach zapomnianych", poniewaĪ, jak moĪna
przypuszczaü, nie jest pewny, czy pozostaną Ğwiadkowie, którzy o nich opowiedzą. W tych
trudnych czasach záo i ciemnoĞü staáy siĊ jego udziaáem („tylko w lustrach zsiada
siĊ ciemnoĞü w moje wáasne odbicia"). Záo panoszące siĊ wokóá dotyka, wrĊcz zaraĪa
osobĊ mówiącą. Z takiego piekáa nie moĪe ujĞü bez skazy. Uszczerbek na duszy, którego
zaznaá, jawi mu siĊ jak poáowiczna Ğmierü („z póáobjawionym w ustach Bogiem").
W takiej sytuacji, w mrocznych czasach, oddanych symbolicznie w wierszu za pomocą
metafory deszczu, chmur i sznura (który symbolizowaü moĪe egzekucje i Ğmierü) osoba
mówiąca próbuje wniknąü w gáąb siebie. Chce poznaü swe emocje i swą osobĊ, byü moĪe
z nadzieją znalezienia ratunku dla tkwiącego w nim dobra i z nadzieją na uzdrowienie.
Bohater wiersza poprzez metaforyczne spojrzenie w lustro (ten akt spojrzenia jest jasno
zasugerowany przez tytuá wiersza) odkrywa w sobie wiele osób, osobowoĞci. Wszystkie te
natury domagają siĊ równorzĊdnego traktowania. Wskazuje na to sytuacja zasiadania w kole.
Koáo – symbol jednoĞci, Ğwiadczy o tym, Īe wszystkie poetyckie „ja" tworzą peániĊ – jednego
czáowieka.
Poeta analizuje swe „jaĨnie" i odkrywa róĪne strony swej osoby. Jedna z nich jest
dobra, czuje miáoĞü, wynika z dąĪenia do piĊkna, które jest wpisane w okres máodoĞci („Ğwiat
mi rozkwitá”). Jest ona silnie zakorzeniona w naturze poety. ĝwiadczy o tym porównanie siĊ
do drzewa. Inna osoba odbita w tym metaforycznym lustrze jest przeciwieĔstwem tej
pierwszej. Drugie „ja" poety jest w mocy záa („nienawiĞü drĪącą począá”). Dusza jego jest
nieczuáa, twarda i bezlitosna. Nie ma w niej miejsca na ázy, które prawie zawsze
wyraĪają wspóáczucie, litoĞü, miáosierdzie. Poeta mógáby nawet pogodziü te sprzeczne natury
w „trzeciej swej osobie" – przez przyznanie siĊ do cierpienia i bólu, przez objawienie
zdolnoĞci do przeĪywania i empatii w stosunku do innych („odbity w wypáakanych ázach"),
przez integracjĊ i akceptacjĊ w sobie i dobra i záa, niesionych przez pierwsze i drugie „ja”
liryczne. Mógáby przeĪywaü peániĊ swego czáowieczeĔstwa daną w cierpieniu („ból mój jest
jak wielka ciemnoĞü") i wejĞü przez to w dojrzaáoĞü.
W zwykáym Īyciu, w „normalnym” Ğwiecie taka droga do czáowieczeĔstwa (przez
poznawanie záa i dobra tkwiących w czáowieku) byáaby moĪliwa do osiągniĊcia.
Jednak czas tragiczny i zapomniany, wszystkie záe doĞwiadczenia wywoáaáy w poecie
„chorobĊ nieuleczalną” – chorobĊ serca. Serce skaĪone Ğmiercią i záem nie jest w stanie Īyü,
ale moĪe jedynie umrzeü. To choroba, która udaremnia sensownoĞü egzystencji, próbĊ
zrozumienia siebie. Choroba, która rodzi postawĊ pokory, ale równieĪ – tak jak kaĪda choroba
– beznadziejĊ i rozpacz.
Wiersz jest w swej wymowie pesymistyczny. Mówi o próbie odnalezienia dobra
i trzonu czáowieczeĔstwa (miáoĞci) w czasach skaĪonych záem. Ostatnie wersy tego wiersza
(„serce moje bardzo chore na Ğmierü, która siĊ lĊgnie we mnie”) pokazują, Īe konstruktywne
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próby „odbicia siĊ od dna”, poznania swej toĪsamoĞci w „czasach záych i pustych” skazane
są na niepowodzenie.

Poziom wykonania
A. Koncepcja interpretacyjna: 3 pkt – koncepcja interpretacyjna czĊĞciowo spójna z utworem.
B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 5 pkt – uzasadnienie czĊĞciowo trafne. Nie wszystkie argumenty
powiązane z tekstem.
C. PoprawnoĞü rzeczowa: 2 pkt – jeden báąd rzeczowy niewpáywający na koncepcjĊ interpretacyjną.
D. Zamysá kompozycyjny: 3 pkt – zaburzenia funkcjonalnoĞci kompozycji.
E. SpójnoĞü lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójnoĞci lokalnej.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 
G. PoprawnoĞü jĊzykowa: 3 pkt – nieliczne báĊdy raĪące
H. PoprawnoĞü zapisu: 4 pkt – nieliczne báĊdy nieraĪące.
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