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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA III

Temat 1. Jak pisarze odpowiadają na pytanie o rolĊ „bagaĪu pamiĊci” w Īyciu czáowieka?
Interpretując fragment prozy Aleksandra Jurewicza oraz wiersz Czesáawa Miáosza, zwróü uwagĊ
na sposób kreowania przestrzeni i czasu oraz miejsce owego „pamiĊtam” w relacji mówiących.
I RozwiniĊcie tematu [maksymalnie 51 punktów]
Punktacja: 0 lub 3
Zasada zestawienia tekstów
1. „BagaĪ pamiĊci” jako nadrzĊdny motyw áączący oba teksty.
3
2. RóĪnice (proza – poezja, szczegóáowoĞü – metaforyczny skrót).
3
Czas i przestrzeĔ (oba utwory)
3. PrzestrzeĔ z przeszáoĞci (doĞwiadczenia dzieciĔstwa i máodoĞci) utrwalona w pamiĊci bohatera.
3
4. PrzestrzeĔ subiektywna, indywidualna („ja” liryczne – narrator pierwszoosobowy).
3
5. Aura tajemniczoĞci, baĞniowoĞci (nierealnoĞci); mityzacja „kraju lat dziecinnych”.
3
Jurewicz
6. Wyidealizowana przestrzeĔ zapisanych w pamiĊci doĞwiadczeĔ, olĞnieĔ, wtajemniczeĔ (zapis
przestrzeni - zapisem poznawania Ğwiata).
3
7. Osobisty wymiar przestrzeni dzieciĔstwa (moje „tam”); jej wpáyw na ksztaátowanie osobowoĞci
czáowieka.
3
Miáosz
8. LĊk samopoznania towarzyszący odtwarzaniu przestrzeni.
3
9. DoĞwiadczenia czasu i przestrzeni jako budulec toĪsamoĞci (osobowoĞci)
czáowieka (Moja ojczyzna).
3
Miejsce przeszáoĞci
Jurewicz
10. PrzeszáoĞü jako staáy komponent Īycia czáowieka (czas przeszáy zatrzymany).
3
11. Obszar funkcjonujący poza ĞwiadomoĞcią czáowieka, rządzący siĊ wáasnymi prawami; nie podlega
wáadzy czáowieka, przywoáuje ją podĞwiadomoĞü (sen) lub bodĨce zewnĊtrzne (zapach, krajobraz). 3
12. Ambiwalencja pamiĊci (leczy, ale i rani).
3
Miáosz
13. PrzestrzeĔ odtwarzana, przywoáywana Ğwiadomie, kreowana.
3
14. Obrazy przeszáoĞci jako pretekst do poznawania samego siebie (motyw lustra – przeglądania siĊ w
wodzie).
3
15. Ambiwalentny obraz przeszáoĞci (jasny – ciemny, swojski – groĨny).
3
Kontekst
16. Literatura „maáych ojczyzn” jako punkt odniesienia (reinterpretacja mitu szczĊĞliwego dzieciĔstwa).3
17. Motyw wyobcowania, wydziedziczenia (Miáosz).
3
18. Inne konteksty literackie, np. Proust, Mickiewicz
Wnioski
19. DoĞwiadczenia dzieciĔstwa (przeszáoĞci) jako waĪny komponent Īycia czáowieka.
3
20. Obsesyjna chĊü odzyskania „swojego tam”, poáączona z poczuciem niemoĪnoĞci powrotu
do spokojnej nieĞwiadomoĞci dzieciĔstwa u Miáosza.
3
21. PrzeszáoĞü jako nieodáączna cząstka teraĨniejszoĞci, od której nie moĪna oderwaü, której nie moĪna
odrzuciü u Jurewicza.
3
22. Wspóágrająca z wymową utworów tonacja wypowiedzi: liryczno-nostalgiczna u Jurewicza
i nostalgiczno-tragiczna u Miáosza.
3
II. KOMPOZYCJA (10 punktów)
 podporządkowana zamysáowi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
10
 uporządkowana wedáug przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie gáównych czĊĞci. 5
III. STYL (10 punktów)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,

10
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 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny, wystarczająca leksyka.
5
IV. JĉZYK (21 punktów)
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja i ortografia, rzadko pojawiające
siĊ báĊdy interpunkcyjne,
21
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, sporadycznie pojawiające siĊ
báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
10
 w wiĊkszoĞci poprawna skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, nieliczne usterki leksykalne oraz
nieliczne báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne.
5
V.
SZCZEGÓLNE WALORY PRACY
8
Temat 2. Ucztowanie jako motyw literacki. Analizując podane fragmenty zwróü uwagĊ na sposoby
obrazowania oraz porównaj stosunek autorów do szlacheckiej tradycji ucztowania zaprezentowanej w Panu
Tadeuszu Adama Mickiewicza i PrzedwioĞniu Stefana ĩeromskiego.
I.

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna przyznaü 51 punktów)

Punktacja: 0 lub 3

Pan Tadeusz
Analiza fragmentu
1. Uczta jako wyjątkowe wydarzenie w Īyciu mieszkaĔców dworu; obfitoĞü niecodziennych potraw. 3
2. Szczególna troska o zachowanie staropolskiej tradycji biesiadnej (np. serwis jako pamiątka biesiad
sáawnych).
3
3. NadrzĊdna rola obyczaju (Wojski jako mistrz ceremonii); samo spoĪywanie posiáku jako czynnoĞü
naturalna (prĊdko z Īoánierskim jedli apetytem).
3
4. Wniosek: WaĪniejsza „oprawa”, dokáadny opis ceremonii, wyglądu, sposobów przyrządzania, walory
smakowe pozostawione domysáowi.
3
Sposób prezentacji
5. Rozbudowane wyliczenia maáo znanych, egzotycznych i tajemniczych nazw potraw.
3
6. Epitety podkreĞlające związek potraw z tradycją (rosóá staropolski, „barszcz królewskim zwany”). 3
7. RównowaĪniki i zdania wykrzyknikowe – wyraĪające zachwyt, zdumienie (Dalej inne potrawy,
a któĪ je wypowie!, Owe ryby!).
3
8. SzczegóáowoĞü i plastycznoĞü opisu
3
9. Styl w miarĊ ozdobny, adekwatny do tematu.
3
Stosunek autora do szlacheckiej tradycji ucztowania:
10. Uczta jako Ğwiadectwo kontynuowania tradycji domu szlacheckiego i czynnik podtrzymujący
toĪsamoĞü narodową.
3
11. Terapeutyczny wymiar tradycji biesiadnej (przywoáanie czasów potĊgi Rzeczypospolitej
szlacheckiej).
3
12. Przeciwstawienie przeszáoĞci i teraĨniejszoĞci
3

PrzedwioĞnie
Analiza fragmentu
13. Posiáki jako podstawowy element regulujący porządek dnia mieszkaĔców Nawáoci, desakralizacja
tradycji biesiadnej
3
14. Celebrowanie czynnoĞci jedzenia (delektowanie siĊ smakiem, obĪarstwo).
3
15. Wniosek: kultywowanie obyczaju wyáącznie w wymiarze hedonistycznym,
3
Sposób prezentacji
16. Wyliczenia posiáków (liczba mnoga, naruszona kolejnoĞü) sprowadzone do kategorii uogólnienia –
jedzenie jako synonim celu Īycia ziemiaĔstwa.
3
17. WartoĞciujące dodatnio zdrobnienia nazw potraw, epitety przymiotnikowe w stopniu wyĪszym
i najwyĪszym, zaimki nieokreĞlone sugerujące niezwykáoĞü smaku serwowanych potraw.
3
18. Kontrast miedzy nastawieniem uczestników biesiad, a ironicznym komentarzem narratora
(np.:„snobizm parafialny”).
3
Stosunek autora do szlacheckiej tradycji ucztowania:
19. ĩycie w Nawáoci nastawione na zaĪywanie przyjemnoĞci, sprowadzone do jednego wymiaru. 3
20. PróĪniactwo i bezwáad ziemiaĔstwa jako przejaw demoralizacji.
3
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Wykorzystanie kontekstu
21. Wykorzystanie znajomoĞci Mickiewiczowskiej epopei (np. tradycja jako siáa szlachty przy
jednoczesnej otwartoĞci na zmiany).
22. Wykorzystanie znajomoĞci PrzedwioĞnia (np. ocena ziemiaĔstwa).
Wniosek
23. Dwa wymiary tradycji: pozytywny, gdy áączy siĊ z innymi wartoĞciami (Pan Tadeusz); negatywny,
gdy zostaje sprowadzony do páaszczyzny hedonistycznej (PrzedwioĞnie).
3
24. Przyczyny róĪnic w wykorzystaniu motywu w obu utworach.
3

II. KOMPOZYCJA (10 punktów)
 podporządkowana zamysáowi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
10
 uporządkowana wedáug przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie gáównych czĊĞci. 5
III. STYL (10 punktów)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,
10
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny, wystarczająca leksyka.
5
IV. JĉZYK (21 punktów)
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja i ortografia, rzadko pojawiające
siĊ báĊdy interpunkcyjne,
21
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, sporadycznie pojawiające siĊ
báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
10
 w wiĊkszoĞci poprawna skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, nieliczne usterki leksykalne oraz
nieliczne báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne.
5
8
V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

