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Arkusz III 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA III 
 
Temat 1. Jak pisarze odpowiadaj  na pytanie o rol  „baga u pami ci”  w yciu cz owieka? 

Interpretuj c fragment prozy Aleksandra Jurewicza oraz wiersz Czes awa Mi osza, zwró  uwag  

na sposób kreowania przestrzeni i czasu oraz miejsce owego „pami tam” w relacji mówi cych. 

 
I Rozwini cie tematu [maksymalnie 51 punktów]     Punktacja: 0 lub 3 

Zasada zestawienia tekstów 
1. „Baga  pami ci” jako nadrz dny motyw cz cy oba teksty.       3 

2. Ró nice (proza – poezja, szczegó owo  – metaforyczny skrót).     3 

Czas i przestrze  (oba utwory) 
3. Przestrze  z przesz o ci (do wiadczenia dzieci stwa i m odo ci) utrwalona w pami ci bohatera. 3 

4. Przestrze  subiektywna, indywidualna („ja” liryczne – narrator pierwszoosobowy).   3 

5. Aura tajemniczo ci, ba niowo ci (nierealno ci); mityzacja „kraju lat dziecinnych”.    3 

Jurewicz 
6. Wyidealizowana przestrze  zapisanych w pami ci do wiadcze , ol nie , wtajemnicze  (zapis 

przestrzeni - zapisem poznawania wiata).        3 

7. Osobisty wymiar przestrzeni dzieci stwa (moje „tam”);  jej wp yw na kszta towanie osobowo ci 

cz owieka.             3 

Mi osz 
8. L k samopoznania towarzysz cy odtwarzaniu przestrzeni.      3 

9. Do wiadczenia czasu i przestrzeni jako budulec to samo ci (osobowo ci)  

cz owieka (Moja ojczyzna).          3 

Miejsce przesz o ci 
Jurewicz 
10. Przesz o  jako sta y komponent ycia cz owieka (czas przesz y zatrzymany).   3 

11. Obszar funkcjonuj cy poza wiadomo ci  cz owieka, rz dz cy si  w asnymi prawami; nie podlega 

w adzy cz owieka, przywo uje j  pod wiadomo  (sen) lub bod ce zewn trzne (zapach, krajobraz). 3 

12. Ambiwalencja pami ci (leczy, ale i rani).        3 

Mi osz 
13. Przestrze  odtwarzana, przywo ywana wiadomie, kreowana.     3 

14. Obrazy przesz o ci jako pretekst do poznawania samego siebie (motyw lustra – przegl dania si  w 

wodzie).            3 

15. Ambiwalentny obraz przesz o ci (jasny – ciemny, swojski – gro ny).     3 

Kontekst 
16. Literatura „ma ych ojczyzn” jako punkt odniesienia (reinterpretacja mitu szcz liwego dzieci stwa).3 

17. Motyw wyobcowania, wydziedziczenia (Mi osz).       3 

18. Inne konteksty literackie, np. Proust, Mickiewicz 

Wnioski 
19. Do wiadczenia dzieci stwa (przesz o ci) jako wa ny komponent ycia cz owieka.    3 

20. Obsesyjna ch  odzyskania „swojego tam”, po czona z poczuciem niemo no ci powrotu  

do spokojnej nie wiadomo ci dzieci stwa u Mi osza.      3 

21. Przesz o  jako nieod czna cz stka tera niejszo ci, od której nie mo na oderwa , której nie mo na 

odrzuci  u Jurewicza.           3 

22. Wspó graj ca z wymow  utworów tonacja wypowiedzi: liryczno-nostalgiczna u Jurewicza  

i nostalgiczno-tragiczna u Mi osza.         3 

 
II. KOMPOZYCJA (10 punktów) 

podporz dkowana zamys owi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, 

przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym,     10 

uporz dkowana wed ug przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  g ównych cz ci. 5 
 
III. STYL (10 punktów) 

jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona leksyka,  10 
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zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny, wystarczaj ca leksyka.   5 

IV. J ZYK (21 punktów) 
poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja i ortografia, rzadko pojawiaj ce 

si  b dy interpunkcyjne,           21 

poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, sporadycznie pojawiaj ce si  

b dy ortograficzne i interpunkcyjne,        10 

w wi kszo ci poprawna sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, nieliczne usterki leksykalne oraz 

nieliczne b dy ortograficzne i interpunkcyjne.       5 

V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY        8 
 
Temat 2. Ucztowanie jako motyw literacki. Analizuj c podane fragmenty zwró  uwag  na sposoby 
obrazowania oraz porównaj stosunek autorów do szlacheckiej tradycji ucztowania zaprezentowanej w Panu 

Tadeuszu Adama Mickiewicza i Przedwio niu Stefana eromskiego. 

 
I.  ROZWINI CIE TEMATU (mo na przyzna  51 punktów)   Punktacja: 0 lub 3 
Pan Tadeusz 
Analiza fragmentu 
1. Uczta jako wyj tkowe wydarzenie w yciu mieszka ców dworu; obfito  niecodziennych potraw. 3 

2. Szczególna troska o zachowanie staropolskiej tradycji biesiadnej (np. serwis jako pami tka biesiad 

s awnych).            3 

3. Nadrz dna rola obyczaju (Wojski jako mistrz ceremonii); samo spo ywanie posi ku jako czynno  

naturalna (pr dko z o nierskim jedli apetytem).        3 

4. Wniosek: Wa niejsza „oprawa”, dok adny opis ceremonii, wygl du, sposobów przyrz dzania, walory 

smakowe pozostawione domys owi.        3 

Sposób prezentacji 
5. Rozbudowane wyliczenia  ma o znanych, egzotycznych i tajemniczych nazw potraw.   3 

6. Epitety podkre laj ce zwi zek potraw z tradycj  (rosó  staropolski, „barszcz królewskim zwany”). 3 

7. Równowa niki i zdania wykrzyknikowe – wyra aj ce zachwyt, zdumienie (Dalej inne potrawy, 

 a któ  je wypowie!, Owe ryby!).          3 

8. Szczegó owo  i plastyczno  opisu         3 

9. Styl w miar  ozdobny, adekwatny do tematu.       3 

Stosunek autora do szlacheckiej tradycji ucztowania: 
10. Uczta jako wiadectwo kontynuowania tradycji domu szlacheckiego i czynnik podtrzymuj cy 

to samo  narodow .          3 

11. Terapeutyczny wymiar tradycji biesiadnej (przywo anie czasów pot gi Rzeczypospolitej 

szlacheckiej).           3 

12. Przeciwstawienie przesz o ci i tera niejszo ci       3 

Przedwio nie 

Analiza fragmentu 
13. Posi ki jako podstawowy element reguluj cy porz dek dnia mieszka ców Naw oci, desakralizacja 

tradycji biesiadnej          3 

14. Celebrowanie czynno ci jedzenia (delektowanie si  smakiem, ob arstwo).   3 

15. Wniosek: kultywowanie obyczaju wy cznie w wymiarze hedonistycznym,   3 

Sposób prezentacji 
16. Wyliczenia posi ków (liczba mnoga, naruszona kolejno ) sprowadzone do kategorii uogólnienia –  

jedzenie jako synonim celu ycia ziemia stwa.       3 

17. Warto ciuj ce dodatnio zdrobnienia nazw potraw, epitety przymiotnikowe w stopniu wy szym 

i najwy szym, zaimki nieokre lone sugeruj ce niezwyk o  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. ycie w Naw oci nastawione na za ywanie przyjemno ci, sprowadzone do jednego wymiaru. 3 

20. Pró niactwo i bezw ad ziemia stwa jako przejaw demoralizacji.    3 
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Wykorzystanie kontekstu 
21. Wykorzystanie znajomo ci Mickiewiczowskiej epopei (np. tradycja jako si a szlachty przy 

jednoczesnej otwarto ci na zmiany). 

22. Wykorzystanie znajomo ci Przedwio nia (np. ocena ziemia stwa). 

Wniosek 
23. Dwa wymiary tradycji: pozytywny, gdy czy si  z innymi warto ciami (Pan Tadeusz); negatywny, 

gdy zostaje sprowadzony do p aszczyzny hedonistycznej (Przedwio nie).   3 

24. Przyczyny ró nic w wykorzystaniu motywu w obu utworach.     3 

 

 
 II. KOMPOZYCJA (10 punktów) 

podporz dkowana zamys owi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu,  spójna wewn trznie, 

przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie  graficznym,     10 

uporz dkowana wed ug przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie g ównych cz ci. 5 

III. STYL (10 punktów) 
jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona leksyka,  10 

zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny, wystarczaj ca leksyka.    5 

IV. J ZYK (21 punktów) 
poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja i ortografia, rzadko pojawiaj ce 

si  b dy interpunkcyjne,           21 

poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, sporadycznie pojawiaj ce si  

b dy ortograficzne i interpunkcyjne,        10 

w wi kszo ci poprawna sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, nieliczne usterki leksykalne oraz 

nieliczne b dy ortograficzne i interpunkcyjne.       5 

V.  SZCZEGÓLNE WALORY PRACY        8 
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