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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA II
Temat 1. Analizując i interpretując wiersze Tadeusza RóĪewicza Ocalony i Józefa
Barana Mam dwadzieĞcia piĊü lat, porównaj poetyckie kreacje doĞwiadczeĔ
pokoleniowych i egzystencjalnych.
I. ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna uzyskaü maksymalnie 22 punkty)
Punktacja
0-5

1. Kreacja podmiotu lirycznego
np.:
a. podmiot okreĞlony (osobowy, cechy podmiotu autorskiego),
b. bohater – máody czáowiek, (24 / 25 lat), podobny wiek,
c. podmiot jako reprezentant swojego czasu, gáos pokolenia,
d. róĪne doĞwiadczenia: wojna (RóĪewicz) – zwyczajne Īycie (Baran),
e. doĞwiadczenia kraĔcowe bohatera RóĪewicza (np. wojna, masowoĞü Ğmierci),
f. typowe doĞwiadczenia egzystencjalne bohatera Barana (miáoĞü, inicjacja, Ğmierü),
g. postawa refleksyjna (samoĞwiadomoĞü, próba spojrzenia wstecz i w przyszáoĞü).

2. Uksztaátowanie wypowiedzi
0-4
np.:
a. w obu wierszach forma monologu, wyznania,
b. zrygoryzowana kompozycja Ocalonego (np. klamra kompozycyjna, paralelnoĞü
poszczególnych caáostek),
c. obrazowanie konkretne, lapidarnoĞü, oszczĊdnoĞü sáowa (Ocalony),
d. emocjonalizm i patos wypowiedzi (Ocalony),
e. wyraĨne nawiązania intertekstualne u Barana: dedykacja, cytat,
f. dwudzielna kompozycja wiersza J. Barana (symetrycznoĞü cząstek 1-2 i 4-5,
wyeksponowanie cząstki trzeciej),
g. sáowo poetyckie u Barana (metaforycznoĞü, peryfrazy) – przywoáanie przykáadu,
h. dystans, gorzka ocena wáasnego Īycia (Mam dwadzieĞcia piĊü lat),
i. funkcje czasowników w obu tekstach.
3. DoĞwiadczanie (obraz) Ğwiata
0-4
np.:
a. intensywnoĞü i drastycznoĞü doĞwiadczeĔ u RóĪewicza,
b. kluczowe sformuáowania, np. furgony porąbanych ludzi, prowadzony na rzeĨ,.
c. beznadziejna monotonia u Barana – powtarzalnoĞü, rutyna, stagnacja, marazm, izolacja,
d. kluczowe sformuáowania, np. siedem nianiek tygodnia, dyskretny sen, siedem dni, pozory
Īycia.
4. Poszukiwanie sensu Īycia
Ocalony
np.:
a. kryzys wartoĞci, dramatyczne poszukiwania sensu Īycia,
b. niezgoda na zaistniaáy porządek Ğwiata,
c. poszukiwanie áadu Ğwiata, motyw kreatora, stwarzania Ğwiata (Biblia).
Mam dwadzieĞcia piĊü lat
np.:
d. topos „Īycia – snu” w wierszu Barana (dyskretny sen),
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e. faász Īycia – dyskretnego snu, prawdziwoĞü „przebudzeĔ”,
f. bierne trwanie, niechĊü do zmian, wygoda i samooszukiwanie.
5. ZnajomoĞü i umiejĊtne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej.

0-1

6. Wnioski

4

Peáne: powinny dotyczyü np. uniwersalnej wymowy obu wierszy (refleksje nad wáasnym
Īyciem), odmiennoĞci postaw (bunt i poszukiwanie u RóĪewicza, bierna zgoda u Barana);
polemiczny charakter wiersza Barana; uzasadnienie prezentowanej postawy Īyciowej
(kontekst).
CzĊĞciowe: np. odmiennoĞü postaw bohaterów, inne doĞwiadczenia Īyciowe.
(2)
Próba podsumowania: np. związki obu utworów lub róĪnice.
(1)

Temat 2. Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania Zabawa w klucz Idy Fink,
zwracając uwagĊ na sposób podjĊcia tematu zagáady ĩydów w czasie II wojny
Ğwiatowej.
I.

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna przyznaü maksymalnie 22 punkty)
Punktacja
1. WstĊpne rozpoznanie caáoĞci
0-3
np.:
a. fabuáa – silnie udramatyzowana,
b. opowiadanie z wyraĨnie zarysowaną kompozycją zamkniĊtą (wstĊp, zawiązanie akcji i jej
rozwiniĊcie, punkt kulminacyjny i puenta),
c. narrator – autorski (3.os., wszechwiedzący, poza Ğwiatem przedstawionym), skupiony
na opisie zachowaĔ, nie „wnĊtrza postaci”,
d. problematyka – holocaust.
Analiza elementów Ğwiata przedstawionego i ich interpretacja
2. Czas akcji:
0-2
np.:
a. konstrukcja czasu akcji – godz. 22.00, wieczór, „skrawek czasu” okupacji niemieckiej
podczas II wojny Ğwiatowej; brak bliĪszych ustaleĔ,
b. funkcja takiej konstrukcji czasu - to chwila o znamionach powszechnoĞci, nacechowana
tragizmem holokaustu, wojny, okrucieĔstwa.
3. PrzestrzeĔ:
0-3
np.:
a. kreacja przestrzeni – „trzecie wojenne mieszkanie” z kuchnią, pokojem, áazienką i
skrawkiem wąskiego korytarza; ciemne, Īóáte Ğwiatáo, liszaje wilgoci,
b. dwie przestrzenie – przestrzeĔ mieszkania i przestrzeĔ za drzwiami wejĞciowymi (cháód,
zapach wilgoci),
c. opis mieszkania i jego interpretacja: np.: – nieprzyjazne, záudna kryjówka, wiĊzienie,
potĊguje poczucie zagroĪenia i osaczenia,
d. interpretacja klatki schodowej – wroga; z niej nadejdzie zagroĪenie,
e. przestrzeĔ Ğmierci.
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4. Bohaterowie:
0-4
np.:
a. rodzina ukrywająca siĊ w czasie okupacji: ojciec – ĩyd, matka – najprawdopodobniej
Polka i dziecko,
b. kreacja ojca: np. blady, zabawnie mruga oczami (symptom nerwicy), wymuszający
„zabawĊ” i skoncentrowany na niej, peáen niepokoju i lĊku, zdenerwowany
niepowodzeniami „zabaw”, juĪ umaráy dla dzwoniących,
c. kreacja matki: np. ukrywa emocje, reĪyseruje „zabawĊ”, chwali dziecko pomimo
niepowodzenia, wymusza na nim dorosáoĞü,
d. kreacja dziecka: np. trzyletnie, „doskonaáe” (wygląd i zachowanie), uwaĪne i skupione
pomimo zmĊczenia, Īądne pochwaáy ojca, uznanie Īyjącego ojca za zmaráego przerasta
jego moĪliwoĞci,
e. sytuacja tragiczna rodziny, której przetrwanie uzaleĪnione jest od postawy i zachowania
dziecka.
5. Trafna analiza sáowa-klucza „zabawa”:

0-2

a. znaczenie dosáowne,
b. znaczenie metaforyczne, np. gra o Īycie, üwiczenie/tresura, zabawa na opak,
c. sens przeciwstawienia sáowa „zabawa” (w tytule) i „naprawdĊ” (w puencie opowiadania).
6. JĊzyk opowiadania
a.
sáownictwo o funkcji opisowej a sáownictwo nacechowane emocjonalnie,
b.
pozór suchej relacji,
c.
metaforycznoĞü,
d.
sfunkcjonalizowane powtórzenia.

0-3

7. Konteksty interpretacyjne

0-1

8. Wnioski: (powinny wynikaü z analizy i mieü Ğcisáy związek z tematem)
4
peáne: dostrzeĪenie odmiennego sposobu ujĊcia tematu nie poprzez ukazanie
tradycyjnych obrazów zagáady ĩydów (getto, obóz), ale losów prywatnych, realiów
domowych, dostrzeĪenie przewartoĞciowania topiki domu (dom nie jest przestrzenią
bezpieczną), dostrzeĪenie odwróconej relacji miĊdzy ojcem i dzieckiem (to od syna zaleĪy
Īycie rodziny),
czĊĞciowe: np. dostrzeĪenie odmiennego sposobu ujĊcia tematu nie poprzez ukazanie
tradycyjnych obrazów zagáady,
(2)
próba podsumowania: np. – zagáada ĩydów ukazana zostaáa poprzez losy rodziny (1)
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II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 3 punkty)

Punktacja

 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

KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie tematu

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,
 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.

10
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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