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OCENIANIE ARKUSZA 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
 
Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Przybory cz owieka my l cego. 

 

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mog  przybiera  ró n  form  

j zykow , ale ich sens musi by  synonimiczny wobec modelu. Oceniaj c prac  ucznia, nale y 

stosowa  punktacj  z modelu. 

Uwaga: Za pe n  odpowied  przyznaje si  maksymaln  liczb  punktów, za niepe n  – 

wskazan  w rubryce „punkty cz stkowe”. Nie nale y przyznawa  po ówek punktów. Za brak 

odpowiedzi lub odpowied  b dn  nie przyznaje si  punktów. 

 

Nr 
zadania 

Odpowiedzi 
Maks. liczba 

punktów 
Punkty 

cz stkowe 

1 

- antytetyczno  

- ironia 

- technika „persony” 

- moralizm 

1 0 

Technika  

lirycznego monologu 

dramatycznego 

Technika  

„persony” poetyckiej 

Mówi cy bohater jest 

kim  zupe nie innym 

ni  autor. 

Mówi cy bohater reprezentuje 

autora (jest jego mask ). 

2 

Uwaga: punkty przyznajemy za pe n  odpowied . 

1 0 

3 

Dystans mi dzy bohaterem a autorem w ka dym 

wierszu jest inny. 

- Pan Cogito raz jest podmiotem lirycznym (mówi 

w pierwszej osobie), a raz bohaterem (o którym 

opowiada trzecioosobowy narrator). 

- Jako pierwszoosobowy podmiot liryczny 

pan Cogito czasem wyra a pogl dy autora wprost, 

a czasem jest traktowany autoironicznie. 
Uwaga: wystarczy jedna odpowied . 

1 1 

4 odtwórca g ównej roli (g ówny bohater) 1 0 

5 

- Panu Cogito brak jasno ci (pewno ci, 

zdecydowania). 

- Panu Cogito brak logiki (jest pe en sprzeczno ci).  
Uwaga: punkt przyznajemy za odpowied  pe n . 

1 0 

6 sumienie 1 0 

7 
Na tym, e bohater pozornie chce zniech ci  

czytelników do tego, do czego ich nak ania. 
1 0 

8 A 1 0 

9 warto ciuje negatywnie (wyra a ironi ) 1 0 

10 
Istot  poprawnej odpowiedzi jest wskazanie na ich 

funkcj  ilustracyjn  w stosunku do wy ej 

przedstawionego wywodu. 

1 0 

razem 10 
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Temat 1. Dwa obrazy wojny – dwa sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy 
porównawczej poni szych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza 
i Pami tnika z powstania warszawskiego Mirona Bia oszewskiego. 

 
I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na otrzyma  maksymalnie 26 punktów) 

 
Punktacja 

1. Cechy wspólne obu obrazów, np.:       0-4 
 

a. bohaterami s  ludzie zjednoczeni w sytuacji zagro enia, 

b. pociski powoduj ce zniszczenie,  

c. wyeksponowanie efektów d wi kowych, 

d. apokaliptyczna groza, przera enie, 

e. motyw pie ni religijnej i modlitwy. 

Potop 

2. Sytuacja, np.:          0-3 
a. ostrza  obl onego klasztoru, 

b. symbolika Jasnej Góry, 

c. bohater zbiorowy: obro cy klasztoru, 

d. heroizm obro ców: wszyscy (równie  ludno  cywilna) bior  udzia  w walce, 

e. rola pie ni religijnej. 

3. Narrator, np.:          0-2 
a. trzecioosobowy, spoza wiata przedstawionego, 

b. ukazuje ca o ciowy obraz, 

c. ocenia rzeczywisto  przedstawion . 

4. Konwencja epickiej opowie ci.        0-1 
5. Styl uwznio laj cy, (bogactwo rodków stylistycznych).    0-1 
6. argumenty, np.:          0-2 

a. wielo  tropów stylistycznych (metafory, epitety i porównania), 

b. antropomorfizacja, 

c. porównanie homeryckie, 

d. wyrazy d wi kona ladowcze, 

e. hiperbole, 

f. wykrzyknienie, 

g. d ugie, rozbudowane zdania, 

h. rytmizacja zda  (paralelizmy sk adniowe). 

Pami tnik z powstania warszawskiego 

7. Sytuacja, np.:          0-3 
a. ostrza  miasta, 

b. znaczenie miejsca, 

c. bohater zbiorowy: cywile chroni cy si  w piwnicy, 

d. strach, poczucie osaczenia ukrywaj cych si , 

e. rola modlitwy. 

8. Narrator, np.:          0-2 
a. pierwszoosobowy (uczestnik wydarze ; elementy autokomentarza), 

b. subiektywny, emocjonalny, 

c. ukazuje rzeczywisto  fragmentarycznie,  

d. dostrzeganie szczegó ów podkre laj ce realizm. 
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9. Konwencja wspomnienia.        0-1 
10. Styl deheroizuj cy prezentowan  sytuacj  (na ladowanie j zyka mówionego). 0-1 
11. argumenty, np.:          0-2 

a. niewiele tropów stylistycznych, 

b. neologizmy d wi kona ladowcze, 

c. formy bezosobowe, podkre laj ce zbiorowy charakter opisywanych prze y , 

d. rzeczowniki odczasownikowe, 

e. krótkie, proste zdania, 

f. równowa niki zda , 

g. anakoluty, 

h. elementy j zyka potocznego, 

i. groteskowe zestawienia (np. ró a ce–zacierki). 

12. Podsumowanie          4 
pe ne podsumowanie (np.: dostrze enie zwi zku mi dzy charakterem obrazu wojny 

a zastosowan  konwencj  oraz interpretacja ró nic mi dzy fragmentami we w a ciwym 

kontek cie),           4 

niepe ne podsumowanie (np.: dostrze enie zwi zku mi dzy charakterem obrazu wojny 

a sposobami mówienia o niej; dostrze enie ró nic mi dzy porównywanymi fragmentami),

            (2) 

próba podsumowania (np.: dostrze enie ró nic mi dzy porównywanymi fragmentami).(1) 

 
Temat 2. Kontrast jako sposób wyra ania refleksji o wiecie i cz owieku.  

Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Wis awy Szymborskiej Dom wielkiego 

cz owieka. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 26 punktów) 
Punktacja: 

1. Wst pne rozpoznanie ca o ci, np.:        0-1 
a. typ wiersza charakterystyczny dla poezji wspó czesnej  (wiersz wolny), 

b. wiersz o przemianie kulturowej, jaka zasz a w II po owie XX wieku. 

2. Rozpoznanie nadawcy, np.:        0-1 

a. nie ujawnia si  wprost (liryka po rednia), 

b. jest jednym ze zwiedzaj cych muzeum (wchodzimy). 

3. Rozpoznanie przedstawionej sytuacji – zwiedzania muzeum.   0-1 

4. argumenty, np.:         0-1 

a. wypowiedzi przewodnika, 

b. porz dek zwiedzania (wej cie do domu, kolejne pomieszczenia, ogród 

za domem). 

Analiza ukszta towania wypowiedzi 
5. Kontrast mi dzy wiatem przesz o ci a wspó czesnym.    0-1 

6. argumenty (ró ne p aszczyzny kontrastu), np.:     0-5 

a. przestrze  (dom – mieszkanie w blokowisku; pokoje wype nione oswojonymi 

sprz tami – pustka standardowo umeblowanych mieszka ), 

b. przedmioty (tworzone „na miar ” – produkowane masowo; szlachetne – 

tandetne, trwa e – jednorazowe), 

c. relacje mi dzyludzkie (ludzie znani – obcy; zindywidualizowani – 

anonimowi), 

d. samopoczucie (poczucie bezpiecze stwa – poczucie osaczenia; zaufanie 

do Boskiego porz dku wiata – poczucie zagro enia), 

e. mier  (w ród bliskich w domu – osamotniona w szpitalu). 
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7. Ironia.           0-1 

8. argumenty, np.:         0-1 

a. „wielko ” bohatera zestawiona ze zwyk o ci  jego codziennego ycia, 

b. groteskowe cechy kultu wielkich ludzi i funkcjonowania muzeów ku ich czci, 

9. J zyk potoczny.         0-1 

10. rodki j zykowe podkre laj ce kontrasty, np.:     0-2 

a. przeciwstawienia,  

b. formu y przecz ce, 

c. wykorzystanie partyku y „jeszcze”. 

11. rodki j zykowe kreuj ce sytuacj , np.:      0-3 

a. anafory, 

b. zaimki wskazuj ce, 

c. charakterystyczne s ownictwo (z otymi zg oskami, nie dotyka ), 

d. wyliczenia. 

12. Wykorzystanie w odczytaniu utworu miejsc znacz cych, np.:   0-4 

a. interpretacja tytu u, 

b. interpretacja dwóch pyta  w rodkowej cz ci wiersza, 

c. interpretacja metafory ycie wielokrotnego u ytku, 

d. interpretacja zako czenia.  

13. Podsumowanie         4 
– pe ne podsumowanie (np.: odczytanie refleksji mówi cej o sytuacji cz owieka  

w zdegradowanym wiecie i interpretacja jej we w a ciwym kontek cie;  

dostrze enie zwi zku ukszta towania tekstu z jego przes aniem),   (4) 

– cz ciowe podsumowanie (np.: odczytanie refleksji mówi cej o sytuacji cz owieka 

w zdegradowanym wiecie),        (2) 

– próba odczytania przes ania wiersza.      (1) 

 
II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty)    Punktacja 
 

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 

uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  

g ównych cz ci.          1 
 

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 

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

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 i fleksja,        8 

j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo,  

frazeologia i fleksja,         5 

j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  

poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia,      3 
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j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, s ownikowych,  

frazeologicznych i fleksyjnych.        1 
 

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 

poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja.        1 
 

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

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY      0-4 
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