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Tworzenie informacji

Napisanie wáasnego tekstu w związku z tekstem literackim
zamieszczonym w arkuszu

Temat 1. Zinterpretuj fragment dramatu Sáawomira MroĪka ĝmierü porucznika. OkreĞlając
sytuacjĊ dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolĊ
odgrywają w tekĞcie nawiązania do twórczoĞci Adama Mickiewicza i tradycji
literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.
I.
ROZWINIĉCIE TEMATU
Za rozwiniĊcie tematu moĪna uzyskaü maksymalnie 26 punktów.
1.

2.

3.

OkreĞlenie sytuacji dramatycznej, np.:
2 p.
a. parodia II czĊĞci Dziadów,
b. czas i miejsce zdarzeĔ: kaplica, noc (niech ksiĊĪyca ĞwiatáoĞü blada szczelinami
tu nie wpada),
c. postacie uczestniczące w obrzĊdzie: Starzec, Chór Wykolejonej MáodzieĪy, Poeta,
d. cel spotkania bohaterów: wywoáanie ducha Poety.
OkreĞlenie sposobu budowania sytuacji dramatycznej, np.:
8 p.
a. rozbijanie stereotypów szkolnej lektury,
b. ujĊcie literatury jako Ĩródáa cierpieĔ,
c. cierpienie autora (odbiorcy go nie rozumieją, Orson jest niewdziĊczny…),
d. cierpienie bohatera (Orson chce byü czáowiekiem, nie mitem – chce uciec
z literatury),
e. cierpienie odbiorców literatury (chcą siĊ przestaü zmagaü z literaturą),
f. dominująca kategoria estetyczna – komizm (groteska),
g. kontrast kultury wysokiej i niskiej (np.: w jĊzyku),
h. róĪne typy komizmu,
i. skontrastowanie rzeczywistoĞci z róĪnych epok,
j. hiperbola,
k. parodystyczne nawiązania do stylistyki utworu Mickiewicza (pastisz),
l. wykrzyknienia,
m. powtórzenia,
n. pytania,
o. rytm (rym).
DostrzeĪenie nawiązaĔ do twórczoĞci Mickiewicza:
6 p.
do zdarzeĔ
a. to samo miejsce i czas zdarzeĔ: (kaplica, noc), te same rekwizyty (kocioá wódki),
b. problem winy i kary,
do bohaterów
c. Starzec – Orson, postaü odsyáająca do Reduty Ordona,
d. podobna rola Starca i GuĞlarza z II cz. „Dziadów” (np. wywoáują duchy,
wypowiadają zaklĊcia),
e. inna rola Chóru Wykolejonej MáodzieĪy niĪ chóru w „Dziadach” cz. II,
f. duch Poety kreowany w konwencji WIDMA – „Záego Pana” – z dramatu
Mickiewicza,
do jĊzyka
g. uĪywanie sáownictwa odsyáającego do „ Dziadów” cz. II, np.: A kysz, wszelki duch,
jaka potwora, nie znaáeĞ litoĞci panie,
h. aluzje,
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4.

5.

6.
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i. cytaty,
j. kryptocytaty,
k. nawiązania do innych utworów Mickiewicza.
OkreĞlenie funkcji nawiązaĔ do twórczoĞci 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 rozdĨwiĊku miĊdzy wraĪliwoĞcią romantyczną i wspóáczesną,
e. stawianie pytaĔ o rolĊ literatury,
f. ukazanie dwuznacznoĞci mitotwórczej roli literatury.
Funkcjonalne wykorzystanie róĪnych kontekstów interpretacyjnych, np.:
2 p.
a. nawiązania do innych utworów romantycznych,
b. nawiązania do konwencji romantycznej,
c. nawiązania do utworów z innych epok, podejmujących polemikĊ z tradycją
romantyczną,
d. nawiązania do Ferdydurke,
e. nawiązania do innych utworów MroĪka,
f. nawiązanie do tradycji groteski.
Podsumowanie, np.
dostrzeĪenie aluzyjnego i groteskowego charakteru sytuacji dramatycznej; demaskatorski
charakter nawiązaĔ do twórczoĞci A. Mickiewicza oraz polemika z mitami
romantycznymi uzyskana dziĊki zastosowanej przez S. MroĪka parodii,
3 p.
odczytanie aluzyjnego i groteskowego charakteru sytuacji dramatycznej;
zinterpretowanie utworu S. MroĪka jako parodii dramatu A. Mickiewicza,
2 p.
odczytanie aluzyjnego i groteskowego charakteru sytuacji dramatycznej lub odczytanie
utworu S. MroĪka jako polemiki Mickiewiczem (tradycja romantyczną).
1 p.

Temat 2. Porównaj sposoby kreowania obrazów taĔca i jego funkcje we fragmencie poematu
Kwiaty polskie Juliana Tuwima i wierszu Niech Īyje bal Agnieszki Osieckiej.
1.

2.

3.

Odkrycie zasady zestawienia tekstów, np.:
1 p.
a. obraz balu,
b. rytm walca dominujący w tekstach,
c. dosáownoĞü i metaforycznoĞü obrazów taĔca.
Przedstawienie obrazu taĔca we fragmencie utworu Kwiaty polskie, np.:
3 p.
a. bal w lesie, na áonie natury,
b. Īartobliwy charakter obrazu,
c. barwny jak wenecki karnawaá,
d. Īywioáowy, dynamiczny i ekstatyczny (bachanalia),
e. wirujące w kole pary (motyw karuzeli),
f. uczestnicy – letnicy, ludzie róĪnych zawodów, zbiorowoĞü,
g. para bohaterów wyodrĊbniona spoĞród taĔczących.
OkreĞlenie sposobów kreacji obrazu taĔca we fragmencie utworu Kwiaty polskie, np.:
5 p.
a. pierwszoosobowy podmiot mówiący (bohater),
b. bezpoĞredni zwrot do adresata,
c. wspomnienie poáączone z opisem chwili bieĪącej,
d. idealizacja partnerki (madonna, legenda),
e. odrealnione przedstawienie tancerzy,
f. subiektywizm,
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

4.

5.

6.

7.

metaforyka (np.: dĨwiĊk kreuje tancerzy),
kontrast: realia a wyobraĨnia i emocje,
wyliczenia i porównania tworzące dynamiczny obraz,
epitety okreĞlające przeĪycia tancerzy,
autoironia w wypowiedziach bohatera,
terminologia muzyczna,
muzycznoĞü, rytmika wydobyta przez np.:
– graficzny ukáad tekstu
– nieregularnoĞü budowy wersyfikacyjnej
– skáadniĊ eliptyczną
– bogaty ukáad rymów (wewnĊtrzne, zewnĊtrzne).
OkreĞlenie funkcji taĔca we fragmencie utworu Kwiaty polskie, np.:
3 p.
a. taniec Ĩródáem indywidualnych doznaĔ duchowych i zmysáowych,
b. taniec (wielki brylantowy walc) staje siĊ taĔcem caáego Ğwiata,
c. odkrywa charaktery uczestników,
d. taniec jako moĪliwoĞü pokazania siĊ lepszym niĪ w rzeczywistoĞci,
e. Ĩródáo doznaĔ zmysáowych (w tym erotycznych)pretekst do uwodzenia partnerki,
f. Ĩródáo przeĪyü estetycznych.
Przedstawienie obrazu taĔca w utworze Niech Īyje bal, np.:
3 p.
a. róĪnorodnoĞü taĔców w czasie balu,
b. uczestnicy – wszyscy ludzie, obcy i bliscy,
c. koniecznoĞü uczestnictwa w taĔcu (marsz na bal!),
d. zdarza siĊ tylko raz, nie moĪe byü powtórzony,
e. moĪe byü przerwany w nieoczekiwanym momencie (wyáączy nam prąd w Ğrodku
dnia),
f. towarzyszą mu emocje.
OkreĞlenie sposobów kreacji obrazu taĔca w utworze Niech Īyje bal, np.:
5 p.
a. liryka zwrotu do adresata,
b. bohater liryczny – uczestnik opisywanych zdarzeĔ,
c. paralelizm rytmu taĔca i bicia serca,
d. taniec ukazany jako paradoks (musimy w nim uczestniczyü, mimo Īe siĊ Ĩle koĔczy),
e. bufet jako metafora,
f. Miss Wykidajáo – metafora Ğmierci, pospolitej i bezwzglĊdnej,
g. bal jako cierpienie,
h. kolokwializmy wzmacniające powszechnoĞü i pospolitoĞü kreacji balu-Īycia,
i. apostrofy jako przesáanie skierowane do wszystkich,
j. rola wykrzyknieĔ i trybu rozkazującego,
k. dwuznacznoĞü sformuáowania: Īycie zachodu jest warte,
l. muzycznoĞü, rytmika wydobyta przez np.:
– onomatopeje
– refren
– powtórzenia i wyliczenia
– skáadniĊ eliptyczną
– bogaty ukáad rymów (wewnĊtrzne, zewnĊtrzne).
OkreĞlenie funkcji taĔca w utworze Niech Īyje bal, np.:
3 p.
a. bal jako metafora Īycia,
b. ukazanie uniwersalizmu ludzkich doĞwiadczeĔ,
c. podkreĞlenie powszechnoĞci Ğmierci (dance macabre),
d. wyeksponowanie dramatyzmu Īycia,
e. uzmysáowienie wartoĞci Īycia ludzkiego.
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II.

5

Podsumowanie, np.:
dostrzeĪenie podobieĔstw (np. rytmizacja tekstów, emocjonalny charakter wypowiedzi)
i róĪnic (np. eksponowanie przeĪyü jednostki u Tuwima i zbiorowoĞci u Osieckiej, walc
jako taniec wiodący u Tuwima, róĪnorodnoĞü taĔców u Osieckiej), taniec jako
metaforyczny obraz przeĪyü indywidualnych i uniwersalnych,
3 p.
dostrzeĪenie róĪnicy lub podobieĔstwa w obrazach taĔca; okreĞlenie istoty ich
metaforycznoĞci,
2 p.
dostrzeĪenie róĪnicy lub podobieĔstwa w obrazach taĔca, lub okreĞlenie istoty ich
metaforycznoĞci.
1 p.
KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty)

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

 podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym;
 uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci.
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
III. STYL (maksymalnie 2 punkty)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona
leksyka;
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny; wystarczająca leksyka.
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IV. JĉZYK (maksymalnie 8 punktów)
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona skáadnia,
poprawne: sáownictwo, frazeologia, fleksja,
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawne: skáadnia, sáownictwo, frazeologia
i fleksja,
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wiĊkszoĞci poprawne:
skáadnia, sáownictwo, frazeologia,
 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów skáadniowych, leksykalnych
(sáownictwo i frazeologia), fleksyjnych,
 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów fleksyjnych, licznych báĊdów
skáadniowych, leksykalnych.
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.
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

2 p.
1 p.

2 p.
1 p.

8 p.
6 p.
4 p.
2 p.
1 p.

2 p.
1 p.
4 p.

