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Tworzenie informacji Napisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim 
zamieszczonym w arkuszu 

 
Temat 1. Zinterpretuj fragment dramatu S awomira Mro ka mier  porucznika. Okre laj c 

sytuacj  dramatyczn  i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jak  rol  
odgrywaj  w tek cie nawi zania do twórczo ci Adama Mickiewicza i tradycji 
literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 26 punktów. 

 
1. Okre lenie sytuacji dramatycznej, np.:       2 p. 

a. parodia II cz ci Dziadów, 
b. czas i miejsce zdarze : kaplica, noc (niech ksi yca wiat o  blada szczelinami  

tu nie wpada), 
c. postacie uczestnicz ce w obrz dzie: Starzec, Chór Wykolejonej M odzie y, Poeta, 
d. cel spotkania bohaterów: wywo anie ducha Poety. 

2. Okre lenie sposobu budowania sytuacji dramatycznej, np.:    8 p. 
a. rozbijanie stereotypów szkolnej lektury, 
b. uj cie literatury jako ród a cierpie , 
c. cierpienie autora (odbiorcy go nie rozumiej , Orson jest niewdzi czny…), 
d. cierpienie bohatera (Orson chce by  cz owiekiem, nie mitem – chce uciec 

z literatury), 
e. cierpienie odbiorców literatury (chc  si  przesta  zmaga  z literatur ), 
f. dominuj ca kategoria estetyczna – komizm (groteska), 
g. kontrast kultury wysokiej i niskiej (np.: w j zyku), 
h. ró ne typy komizmu,  
i. skontrastowanie rzeczywisto ci z ró nych epok,  
j. hiperbola,  
k. parodystyczne nawi zania do stylistyki utworu Mickiewicza (pastisz), 
l. wykrzyknienia, 
m. powtórzenia, 
n. pytania, 
o. rytm (rym). 

3. Dostrze enie nawi za  do twórczo ci Mickiewicza:     6 p. 
do zdarze  

a. to samo miejsce i czas zdarze : (kaplica, noc), te same rekwizyty (kocio  wódki), 
b. problem winy i kary, 

do bohaterów 

c. Starzec – Orson, posta  odsy aj ca do Reduty Ordona, 
d. podobna rola Starca i Gu larza z II cz. „Dziadów” (np. wywo uj  duchy, 

wypowiadaj  zakl cia), 
e. inna rola Chóru Wykolejonej M odzie y ni  chóru w „Dziadach” cz. II, 
f. duch Poety kreowany w konwencji WIDMA – „Z ego Pana” – z dramatu 

Mickiewicza, 
do j zyka 

g. u ywanie s ownictwa odsy aj cego do „ Dziadów” cz. II, np.: A kysz, wszelki duch, 

jaka potwora, nie zna e  lito ci panie, 
h. aluzje, 
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i. cytaty, 
j. kryptocytaty, 
k. nawi zania do innych utworów Mickiewicza. 

4. Okre lenie funkcji nawi za  do twórczo ci Adama Mickiewicza i tradycji literackiej 
romantyzmu, np.:         5 p. 
a. polemika ze szkolnym stereotypem lektury, 
b. burzenie mitu poety romantycznego i jego roli, 
c. rewizja romantycznej roli poezji  
d. ukazanie rozd wi ku mi dzy wra liwo ci  romantyczn  i wspó czesn , 
e. stawianie pyta  o rol  literatury, 
f. ukazanie dwuznaczno ci mitotwórczej roli literatury. 

5. Funkcjonalne wykorzystanie ró nych kontekstów interpretacyjnych, np.:  2 p. 
a. nawi zania do innych utworów romantycznych, 
b. nawi zania do konwencji romantycznej, 
c. nawi zania do utworów z innych epok, podejmuj cych polemik  z tradycj  

romantyczn , 
d. nawi zania do Ferdydurke, 
e. nawi zania do innych utworów Mro ka, 
f. nawi zanie do tradycji groteski. 

6. Podsumowanie, np. 
dostrze enie aluzyjnego i groteskowego charakteru sytuacji dramatycznej; demaskatorski 
charakter nawi za  do twórczo ci A. Mickiewicza oraz polemika z mitami 
romantycznymi uzyskana dzi ki zastosowanej przez S. Mro ka parodii,   3 p. 
odczytanie aluzyjnego i groteskowego charakteru sytuacji dramatycznej; 
zinterpretowanie utworu S. Mro ka jako parodii dramatu A. Mickiewicza,  2 p. 
odczytanie aluzyjnego i groteskowego charakteru sytuacji dramatycznej lub odczytanie 
utworu S. Mro ka jako polemiki Mickiewiczem (tradycja romantyczn ).   1 p. 

 
Temat 2. Porównaj sposoby kreowania obrazów ta ca i jego funkcje we fragmencie poematu 

Kwiaty polskie Juliana Tuwima i wierszu Niech yje bal Agnieszki Osieckiej. 
 

1. Odkrycie zasady zestawienia tekstów, np.:      1 p. 
a. obraz balu, 
b. rytm walca dominuj cy w tekstach, 
c. dos owno  i metaforyczno  obrazów ta ca. 

2. Przedstawienie obrazu ta ca we fragmencie utworu Kwiaty polskie, np.:   3 p. 
a. bal w lesie, na onie natury, 
b. artobliwy charakter obrazu,  
c. barwny jak wenecki karnawa , 
d. ywio owy, dynamiczny i ekstatyczny (bachanalia), 
e. wiruj ce w kole pary (motyw karuzeli), 
f. uczestnicy – letnicy, ludzie ró nych zawodów, zbiorowo , 
g. para bohaterów wyodr bniona spo ród ta cz cych. 

3. Okre lenie sposobów kreacji obrazu ta ca we fragmencie utworu Kwiaty polskie, np.:
            5 p. 
a. pierwszoosobowy podmiot mówi cy (bohater), 
b. bezpo redni zwrot do adresata, 
c. wspomnienie po czone z opisem chwili bie cej, 
d. idealizacja partnerki (madonna, legenda), 
e. odrealnione przedstawienie tancerzy, 
f. subiektywizm, 
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g. metaforyka (np.: d wi k kreuje tancerzy), 
h. kontrast: realia a wyobra nia i emocje, 
i. wyliczenia i porównania tworz ce dynamiczny obraz, 
j. epitety okre laj ce prze ycia tancerzy, 
k. autoironia w wypowiedziach bohatera, 
l. terminologia muzyczna, 
m. muzyczno , rytmika wydobyta przez np.: 

– graficzny uk ad tekstu 

– nieregularno  budowy wersyfikacyjnej 

– sk adni  eliptyczn  

– bogaty uk ad rymów (wewn trzne, zewn trzne). 

4. Okre lenie funkcji ta ca we fragmencie utworu Kwiaty polskie, np.:   3 p. 
a. taniec ród em indywidualnych dozna  duchowych i zmys owych, 
b. taniec (wielki brylantowy walc) staje si  ta cem ca ego wiata, 
c. odkrywa charaktery uczestników, 
d. taniec jako mo liwo  pokazania si  lepszym ni  w rzeczywisto ci, 
e. ród o dozna  zmys owych (w tym erotycznych)pretekst do uwodzenia partnerki, 
f. ród o prze y  estetycznych. 

5. Przedstawienie obrazu ta ca w utworze Niech yje bal, np.:     3 p. 
a. ró norodno  ta ców w czasie balu, 
b. uczestnicy – wszyscy ludzie, obcy i bliscy, 
c. konieczno  uczestnictwa w ta cu (marsz na bal!), 
d. zdarza si  tylko raz, nie mo e by  powtórzony, 
e. mo e by  przerwany w nieoczekiwanym momencie (wy czy nam pr d w rodku 

dnia), 
f. towarzysz  mu emocje. 

6. Okre lenie sposobów kreacji obrazu ta ca w utworze Niech yje bal, np.:  5 p. 
a. liryka zwrotu do adresata, 
b. bohater liryczny – uczestnik opisywanych zdarze ,  
c. paralelizm rytmu ta ca i bicia serca,  
d. taniec ukazany jako paradoks (musimy w nim uczestniczy , mimo e si  le ko czy), 
e. bufet jako metafora,  
f. Miss Wykidaj o – metafora mierci, pospolitej i bezwzgl dnej, 
g. bal jako cierpienie, 
h. kolokwializmy wzmacniaj ce powszechno  i pospolito  kreacji balu- ycia, 
i. apostrofy jako przes anie skierowane do wszystkich, 
j. rola wykrzyknie  i trybu rozkazuj cego, 
k. dwuznaczno  sformu owania: ycie zachodu jest warte, 
l. muzyczno , rytmika wydobyta przez np.: 

– onomatopeje 

– refren 

– powtórzenia i wyliczenia 

– sk adni  eliptyczn  

– bogaty uk ad rymów (wewn trzne, zewn trzne). 

7. Okre lenie funkcji ta ca w utworze Niech yje bal, np.:    3 p. 
a. bal jako metafora ycia, 
b. ukazanie uniwersalizmu ludzkich do wiadcze , 
c. podkre lenie powszechno ci mierci (dance macabre), 
d. wyeksponowanie dramatyzmu ycia, 
e. uzmys owienie warto ci ycia ludzkiego. 
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8. Podsumowanie, np.: 
dostrze enie podobie stw (np. rytmizacja tekstów, emocjonalny charakter wypowiedzi) 
i ró nic (np. eksponowanie prze y  jednostki u Tuwima i zbiorowo ci u Osieckiej, walc 
jako taniec wiod cy u Tuwima, ró norodno  ta ców u Osieckiej), taniec jako 
metaforyczny obraz prze y  indywidualnych i uniwersalnych,    3 p. 
dostrze enie ró nicy lub podobie stwa w obrazach ta ca; okre lenie istoty ich 
metaforyczno ci,          2 p. 
dostrze enie ró nicy lub podobie stwa w obrazach ta ca, lub okre lenie istoty ich 
metaforyczno ci.          1 p. 

 

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 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;   2 p. 
uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  
g ównych cz ci.          1 p. 

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

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, fleksja,       8 p. 
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia 
i fleksja,           6 p. 
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  poprawne: 
sk adnia, s ownictwo, frazeologia,       4 p. 
j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 
(s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych,       2 p. 
j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów 
sk adniowych, leksykalnych.        1 p. 

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 p. 
poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), 
na ogó  poprawna interpunkcja.        1 p. 

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

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY       4 p. 
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