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MODEL  ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA  II 
 

Temat 1.: Opisz i porównaj dwa sposoby uzyskiwania efektu groteskowo ci 
w przytoczonych fragmentach dramatów Stanis awa Ignacego Witkiewicza 
i S awomira Mro ka. 

 

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

1. Wyja nienie poj cia „groteska” – nazwanie cech,      0-4 
np.: 

a. fantastyka, 

b. wyolbrzymienie, 

c. karykatura, 

d. sprzeczno  w normalno ci, 

e. nielogiczno ,  

f. przemieszanie porz dków, 

g. prowokacja,  

h. paradoks, 

i. absurd. 

2. Sposoby uzyskiwania efektu groteskowo ci w Szewcach,     0-7 
np.: 

a. dostrze enie, e groteska realizuje si  na poziomie j zyka – przez:  

b. nonsensowne lub znacz ce humorystyczne nazwy w asne (np.: Gauryzankar, Cloaca Maxima,  

Mount Excrement, Buldog Myrke), 

c. absurdalne przekle stwa (np.: suka ich rwa  zachlebiona), 

d. liczne neologizmy (np.: psiachyl, bogoziemne, trajdocha, landryga podmiejska), 

e. przekszta canie utrwalonych zwi zków frazeologicznych (np.: po prostu i na wspak), 

f. absurdalne po czenia wyrazów (np.: przeds owna ma ), 

g. czenie spójnikiem „i” wyrazów o sprzecznej barwie uczuciowej (np.: rycze  i ka ), 

h. czenie ró nych stylów (np.: koteczka transcendentalna, laz  jak pluskwy do ó ka i czaso-

przestrzenne ograniczenia), 

i. nieadekwatno  j zyka szewców do ich kondycji spo ecznej (obecno  terminów naukowych), 

j. wykorzystanie dialektyzmów (np.: sy ko, psiokrew, nie bedem gada ), 

k. zabawa j zykiem, np.: wyrazy d wi kona ladowcze (tamda-lamda, tramda-lambda), powtórzenia 

wykrzyknie  i pyta  (hej, hej! Po co? po co? po co?), 

l. archaizowanie sk adni, np.: inwersje, formy fleksyjne (szcz liw  jeste ), 

m. nadmiar s ów, 

n. hiperbola (np.: nagromadzenie pochwa  pracy w wypowiedzi Sajetana). 

1. Sposoby uzyskiwania efektu groteskowo ci w M cze stwie Piotra Ohey’a,  0-7 
np.: 

a. dostrze enie, e groteska realizuje si  na poziomie ukazanej sytuacji przez: 

b. stworzenie absurdalnej sytuacji wyj ciowej (w azience zagnie dzi  si  tygrys ludojad), 

c. pi trzenie absurdalnych sytuacji na zasadzie logicznego wynikania (w a ciciele mieszkania nie 

zauwa yli tego – powiadamia ich urz dnik – bo tygrys ukrywa si  w rurach z gor c  wod ), 

d. tworzenie kolejnych sytuacji na zasadzie logicznego wynikania (propozycja, by tygrysowi odci  

odwrót korkiem do wanny lub podrzuci  zatrute myd o),  

e. wyja nienie sytuacji w sposób nasilaj cy jej absurdalno  (hipoteza naukowa, e drapie niki 

wykszta ci y si  – na drodze ewolucji – z pasty do z bów), 

f. dysonans w pomy le zabawy dziecka (mój ma y w przebraniu ksi dza Kordeckiego), 

g. zachowanie pozorów prawdopodobie stwa sytuacji (dostosowanie stylu do osoby mówi cej: 

Urz dnik, Naukowiec, przeci tny cz owiek; potwierdzenie faktu przez naocznego wiadka – Jasia; 

reakcje rodziców na zachowanie dziecka). 

2. Znajomo  i umiej tne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej.   0-1 
3. Wykorzystanie kontekstów,        0-3 
np.: 
a. znajomo  Szewców Stanis awa Ignacego Witkiewicza – funkcja groteski, 
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b. znajomo  wybranego dramatu S awomira Mro ka – funkcja groteski w twórczo ci pisarza,  

c. inne. 

6. Wnioski              

pe ne,            4 
np.: 

dwa odmienne sposoby uzyskania groteskowo ci: u Witkacego nieskomplikowana sytuacja 

(bohaterowie rozmawiaj ), groteskowy j zyk; u Mro ka normalny j zyk, a groteskowa sytuacja; 

dwie ró ne funkcje: uzyskanie komiczno ci (efekt estetyczny) i ukazanie absurdalno ci wiata (efekt 

ideowy), 
cz ciowe,           (2) 

np.: 

dwa zupe nie ró ne sposoby uzyskania groteskowo ci: u Witkacego przez groteskowy j zyk, u 

Mro ka przez groteskow  sytuacj ,      

próba podsumowania,         (1) 

np.: 

lakoniczne stwierdzenie, e groteskowo  zosta a uzyskana w utworach w ró ny sposób. 

 

Temat 2. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz W. H. Audena Musée des Beaux Arts. 

 

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

1. Wst pne rozpoznanie utworu,        0-2 
np.: 

a. wskazanie tematyki wiersza (cierpienie, los, rola sztuki w obrazowaniu ludzkiego ycia 

i stawianiu wa nych pyta ), 

b. powi zanie tytu u wiersza z tematyk , 

c. dostrze enie roli sztuki – obrazuje ludzkie ycie i jest pretekstem do ogólnej refleksji 

filozoficznej. 

2. Ukszta towanie wypowiedzi,        0-4 
np.: 

a. podmiot liryczny (odbiorca sztuki, erudyta, koneser, my liciel), 

b. sytuacja liryczna – reakcja na dzie a sztuki, liryka sytuacyjna, 

c. liryka refleksyjna, 

d. kompozycja wiersza, 

e. nazwanie i okre lenie funkcji wybranych rodków stylistycznych (celowych dla 

wypracowania), 

3. Miejsce cierpienia w yciu cz owieka i reakcja cz owieka na cierpienie,  0-7 
np.: 

a. cierpienie jest przypadkowe, paradoksalne, nieuchronne, spotyka nas w najbardziej 

niespodziewanych momentach;  

b. dostrze enie przypadkowo ci towarzysz cej cierpieniu uchwyconej na obrazach poprzez 

gest: otwieranie okna, jedzenie, chodzenie, 

c. autorytet Starych Mistrzów (nie mylili si  nigdy),  

d. interpretacja cudownych narodzin(ka de narodziny s  cudowne, bo onarodzeniowa 

atmosfera wi t), 

e. starsi s  pe ni obaw, bo z faktem narodzin zwi zane jest pó niejsze cierpienie, 

f. narodziny Jezusa zapowiadaj  przysz  nieuchronno  jego cierpienia i mierci, 

g. zabawa jako zapomnienie o cierpieniu, biedzie, trudzie, (np. dzieci na y wach), 

oboj tno  wobec cierpienia, 

h. ka dym narodzinom towarzyszy ból, cierpienie (dostrze enie sakralnego i fizycznego 

wymiaru cierpienia) 
4. Rola Mistrzów; zwi zek poezji z malarstwem,      0-5 

np.: 
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a. spostrze enie, e w malarstwie cierpienie ma swoje miejsce na obrazie (fragment 

niezamalowanego p ótna przeznacza si  na cierpienie), 

b. w yciu cierpienie samo znajduje sobie miejsce i czas (nie decydujemy o tym, jak Starzy 

Mistrzowie), 

c. interpretacja metafory „za miecona dziura” jako miejsca zwyk ego, banalnego,  

d. interpretacja metafory: „psy wiod  psie ycie” (ludzie okre laj  swoje ycie jako psie, 

je eli jest nieszcz liwe), 

e. interpretacja „przera aj cego m cze stwa”(zwrócenie uwagi na rol  epitetu), 

f. interpretacja „ko  kata ociera o drzewo sw  niewinn  skór  (zgodna z ogóln  wymow  

wiersza), 

5. Poetycka refleksja o obrazie Breughla,       0-2 
np.: 

a. odczytanie obrazu Breughla (spokój, odwrócenie od nieszcz cia, obok tragedii trwa 

spokojne ycie), 

b. reakcja rolnika (zaj ty ziemi , brak zainteresowania morzem, niebem), 

c. interpretacja o wietlenia s onecznego (z punktu widzenia kosmosu, nic si  nie sta o), 

d. upadek Ikara okre lony jako „rzecz zdumiewaj ca, ch opiec lec cy z nieba”, 

e. Ikar z obrazu to nie mitologiczny bohater, symbol, ale zwyk y ch opiec, 

6. Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów,      0-2 
np.: 

a. plastycznego 

b. innych. 

8. Wnioski 
 pe ne,            4 
np.:  

odniesienie si  do problematyki filozoficznej (motyw cierpienia) i estetycznej (rola sztuki),  

cz ciowe,           (2) 

np.:  

dostrze enie jednego z aspektów problematyki (filozoficznej lub estetycznej),  

próba podsumowania,         (1) 

np.: 

wskazanie ró nych postaw ludzi wobec cierpienia. 

 

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. 
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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 

 

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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