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Zadanie 1.1. (0–2) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.2)  wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [gimnazjum] 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów 

1.4) rozpoznaje zastosowane rodki 

j zykowe i ich funkcje w tek cie 

3.1) analizuje i definiuje (…) znaczenia 

s ów 

 

Przyk adowe rozwi zania 

a)  

Bohaterowie filmowi mówi  j zykiem zrozumia ym dla  widzów, a nie swoim w asnym. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne wyja nienie wyra enia 

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

b) Np.: 

 uwspó cze nienie mowy bohaterów 

 obcokrajowcy mówi  tak jak widzowie 

 ludzie pochodz cy z ró nych rodowisk mówi  tak samo. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne wskazanie dwóch sposobów 

0 pkt – odpowied  niepe na lub niew a ciwa, lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 1.2. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

3.9) rozpoznaje temat s owotwórczy  

i formant w wyrazach pochodnych  

i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu 

znaczenia wyrazom pochodnym 

[gimnazjum] 

3.1) analizuje i definiuje (...) znaczenia s ów 

 

Poprawne rozwi zanie 

a)  

wyraz podstawowy: s ucha , przyrostek/formant/sufiks: –acz  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawna analiza s owotwórcza 

0 pkt – odpowied  niepe na lub niew a ciwa, lub brak odpowiedzi 
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b) 

–er LUB –arz LUB –el LUB inaczej zgodnie z zasadami tworzenia nazw wykonawców 

czynno ci.  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – wskazanie poprawnego formantu 

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 1.3. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

III Tworzenie wypowiedzi 

 

1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [gimnazjum] 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu (...) 

1.2) (…) odczytuje zawarte w odbieranych tekstach 

informacje zarówno jawne, jak i ukryte 

1. 5) (…)  uzasadnia w asne zdanie [gimnazjum] 

 

Poprawne rozwi zanie 

a)  

C  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawna odpowied  

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

b)  

Np. J zyk bohaterów powie ci historycznych Sienkiewicza tylko sprawia wra enie, e jest 

archaiczny. W rzeczywisto ci to tylko pozorne postarzenie j zyka. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne wyja nienie 

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 1.4. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje oraz cytuje odpowiednie 

fragmenty tekstu [gimnazjum] 

1.7) rozpoznaje intencje wypowiedzi 

(aprobat , dezaprobat , negacj , 

prowokacj ) [gimnazjum] 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 
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Poprawne rozwi zania 

a)  

A  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawna odpowied  

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

b)  

Stuprocentowy realizm, osi galny w architekturze, kostiumach czy obyczajach, tu by si  nie 

przyda  na nic LUB  

Kiedy akcja odbiega od zakresu wspó czesnej polszczyzny i dzieje si  na przyk ad w Polsce 

Boles awa K dzierzawego, nie mo e ju  by  mowy o realizmie j zyka, je li nasze audytorium 

ma co  z tej akcji zrozumie  LUB  

Iluzja j zyka jest nie tylko usprawiedliwiona, ale i konieczna (…)  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne wskazanie cytatu 

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

c) Np. 

Dialogi musz  by  zrozumia e dla widza LUB pos ugiwanie si  oryginalnym j zykiem przez 

bohaterów spowoduje brak zrozumienia u odbiorcy. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne sformu owanie argumentu 

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 1.5. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi obja ni  ich sens oraz funkcj  na tle 

ca o ci 

1.4) rozpoznaje funkcj  zastosowanych  

w tek cie rodków j zykowych 

 

Poprawne rozwi zanie 

A. 3 

B. 2 

C. 5 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – 2 poprawne przyporz dkowania 

1 pkt – 1 poprawne przyporz dkowanie 

0 pkt – 0 poprawnych przyporz dkowa  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 2.1. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [gimnazjum] 

1.7) rozpoznaje intencje wypowiedzi 

[gimnazjum] 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi obja ni  ich sens oraz funkcj  na tle 

ca o ci 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

1) Wyuczenie si  logicznego my lenia jest zbyt trudne dla przeci tnego cz owieka.  

2) Logiczne my lenie jest cz owiekowi dane przez natur , wi c nie trzeba si  go uczy .  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne wypisanie dwóch opinii 

0 pkt – odpowied  niepe na lub niew a ciwa, lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 2.2. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi obja ni  ich sens oraz funkcj  na tle 

ca o ci 

1.4) rozpoznaje funkcj  zastosowanych  

w tek cie rodków j zykowych 

1.5) wyró nia argumenty, kluczowe poj cia 

i twierdzenia w tek cie argumentacyjnym 
 

a)  

Przyk adowe rozwi zanie 

1) Przyk ad s onia, który si  nauczy  ta czy .  

2) Przyk ad skoku narciarskiego. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawne wypisanie dwóch analogii 

0 pkt – odpowied  niepe n  lub b dn , lub brak odpowiedzi 
 

b)  

Przyk adowe rozwi zanie 

1) Przeci tny cz owiek mo e si  nauczy  logiki.  

2) Logika nie jest cz owiekowi dana przez natur , trzeba si  jej nauczy . 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne sformu owanie dwóch tez 

0 pkt – odpowied  niepe n  lub b dn , lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 2.3. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [gimnazjum] 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów  

 

Poprawne rozwi zanie 

1 – TAK, 2 – TAK, 3 – NIE 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – 3 poprawne odpowiedzi 

1 pkt – 2 poprawne odpowiedzi 

0 pkt – 1 poprawna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 2.4. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów 

1.5) wyró nia argumenty, kluczowe 

poj cia i twierdzenia w tek cie 

argumentacyjnym 

 

Poprawne rozwi zanie 

B 2 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawna odpowied  

0 pkt – odpowied  b dna lub brak odpowiedzi 

Zadanie 2.5. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.5) wyró nia argumenty, kluczowe 

poj cia i twierdzenia w tek cie 

argumentacyjnym; dokonuje jego 

logicznego streszczenia 

Poprawne rozwi zanie 

1 b, 2 f, 3 a 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – 3 poprawne przyporz dkowania 

1 pkt – 2 poprawne przyporz dkowania 

0 pkt – 1 poprawne przyporz dkowanie lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 2.6. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu 

(a w nim znaczenia wyrazów) oraz 

wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi obja ni  ich sens oraz funkcj  na tle 

ca o ci 

1.4) rozpoznaje funkcj  zastosowanych  

w tek cie rodków j zykowych 

 

Poprawne rozwi zanie 

A 3, B 2 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – poprawna odpowied  

0 pkt – odpowied  b dna, niepe na lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 3. 

Temat 1. Czy odkupienie winy zdejmuje z cz owieka odpowiedzialno  za wyrz dzone 

krzywdy? Rozwa  problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwo uj c si  do 

podanego fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, ca ego utworu oraz 

innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczy  co najmniej 250 s ów. 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu [...]; 

1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach 

informacje zarówno jawne, jak i ukryte.  

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 

 

1.2) okre la problematyk  utworu;  

2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania 

wiata przedstawionego i bohatera […]; 

3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty; 

3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych 

motywów w ró nych utworach literackich.  

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

1.1) tworzy d u szy tekst pisany [...] (rozprawka) 

[...] zgodnie z podstawowymi regu ami jego 

organizacji, przestrzegaj c zasad spójno ci 

znaczeniowej i logicznej; 

1.2) przygotowuje wypowied  [...] (wybiera [...] 

odpowiedni uk ad kompozycyjny, analizuje temat, 

wybiera form  kompozycyjn , […], dobiera 

w a ciwe s ownictwo); 

1.3) tworzy samodzieln  wypowied  

argumentacyjn  wed ug podstawowych zasad logiki 

i retoryki (stawia tez  lub hipotez , dobiera 

argumenty, porz dkuje je, hierarchizuje, dokonuje 

ich selekcji pod wzgl dem u yteczno ci  

w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przyk ady 

ilustruj ce wywód my lowy, przeprowadza 

prawid owe wnioskowanie). 
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Kryteria oceny rozprawki 

A 

Sformu owanie 

stanowiska 

wobec 

problemu 

podanego  

w poleceniu 

B 
Uzasadnienie 

stanowiska 
C Poprawno  

rzeczowa 
D 

Zamys  

kompozycyjny 
E 

Spójno  

lokalna 
F Styl tekstu G 

Poprawno  

j zykowa 
H 

Poprawno  

zapisu 

6 

Stanowisko jest 

adekwatne  

do problemu 

podanego  

w poleceniu 

18 

Uzasadnienie 

trafne, 

szerokie  

i pog bione 
4 

Brak b dów 

rzeczowych 6 
Kompozycja 

funkcjonalna 
2 

Pe na 

spójno  

wypowiedzi 

lub 

nieznaczne 

zaburzenia 

spójno ci 

4 
Styl 

stosowny  

6 
Brak b dów 

lub nieliczne 

b dy 

niera ce 

4 

Zapis  

w pe ni 

poprawny 

lub nieliczne 

b dy 

niera ce 12 

Uzasadnienie 

trafne  

i szerokie 

3 

Stanowisko jest 

cz ciowo 

adekwatne  

do problemu 

podanego  

w poleceniu 

8 

Uzasadnienie 

trafne,  

ale w skie 
2 

Nie wi cej 

ni  jeden 

b d 

rzeczowy 

3 

Zaburzenia 

funkcjonalno ci 

kompozycji 

1 Znaczne 

zaburzenia 
spójno ci 

2 

Styl 

cz ciowo 

stosowny 

3 

Liczne b dy 

niera ce 

lub nieliczne 

b dy ra ce 

2 

Liczne 

b dy 

niera ce 

lub nieliczne 

b dy ra ce 4 
Uzasadnienie 

cz ciowe 

0 

Stanowisko jest 

nieadekwatne 

lub brak 

stanowiska 

0 

Brak 

uzasadnienia 

stanowiska 

0 
B dy 

rzeczowe 0 
Brak zamys u 

kompozycyjnego 
0 

Wypowied  

niespójna 
0 

Styl 

niestosowny 
0 

Liczne b dy 

ra ce 
0 

Liczne 

b dy ra ce 

UWAGA 

Je li w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozosta ych kategoriach. 

Je li w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozosta ych kategoriach. 

Je li praca sk ada si  z mniej ni  250 s ów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. 

Pojawienie si  rzeczowego b du kardynalnego dyskwalifikuje prac  – zdaj cy otrzymuje 0 punktów. 

pobrano z www.sqlm
edia.pl
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Przyk adowe realizacje  

 

Realizacja 1. 

 

Problem winy i kary dotyczy wszystkich ludzi niezale nie od czasów i kr gów 

kulturowych, dlatego podejmowany by  od wieków przez filozofów, etyków, moralistów, ale 

tak e przez twórców literatury i scenarzystów. Cz owiek z natury jest dobry, ale ma woln  

wol , która umo liwia dokonywanie indywidualnych wyborów. Wybór z a cz sto jest 

nieprzemy lan  odpowiedzi  na bod ce zewn trzne – skutkiem emocji, których nie 

kontrolujemy. Odkupienie winy jest zado uczynieniem za pope nione grzechy, czym  wi cej 

ni  al i skrucha. Jest to czynienie dobra maj ce wynagrodzi  z o, którego cz owiek si  

dopu ci . Czy odkupienie winy zdejmuje z cz owieka odpowiedzialno  za wyrz dzone 

krzywdy? Uwa am, e cz owiek, który uczyni  z o – bez wzgl du na to, czy zrobi  to 

jednorazowo, czy wielokrotnie – do ostatnich chwil swojego ycia mo e odkupi  swoje winy. 

Odkupienie win jest dowodem pokory i skruchy, czynem, który pozwala na rehabilitacj  

wobec innych i siebie. S dz  jednak, e nie umo liwia ono zmazania odpowiedzialno ci za 

wyrz dzone krzywdy. Cz owiek tylko w uzasadnionych przypadkach zostaje uznany za 

niepoczytalnego – nie wiadomego z a, które pope ni . Za wybory, których dokonujemy, 

zawsze pozostajemy odpowiedzialni – nawet je li dzia amy pod wp ywem emocji.  

 Oczywiste jest, e Jacek Soplica pope ni  straszn  zbrodni . W dramatycznych 

okoliczno ciach, podczas szturmu Rosjan na zamek Horeszków, m ody szlachcic wpad   

w uniesienie i sza  na widok triumfuj cego Stolnika, który lekcewa y  jego uczucie do swojej 

córki. W skrajnych emocjach, „z g upiej pychy”, rozgoryczony niespe nion  mi o ci  

zastrzeli  ojca ukochanej Ewy. Konsekwencj  strasznego czynu by o „imi  zdrajcy”, które 

przylgn o do bohatera „jako d uma”. Soplica, dumny i s awny, teraz zosta  wzgardzony  

i odepchni ty nie tylko przez dawnych przyjació , ale nawet i „lada ch opa”, co stanowi o 

dodatkow  ujm  dla jego honoru. Wykluczenie ze spo eczno ci by o motywacj  do 

odkupienia win. „Poprawi  si  potrzeba by o i naprawi , ile mo no ci to…” – mówi 

umieraj cy Soplica w swojej ostatniej spowiedzi. Uznanie i zrozumienie swoich win by o  

w tym przypadku ród em skruchy i powodem przemiany, jaka dokona a si  bohaterze. 

Dlatego Jacek Soplica zdecydowa  si  „wej  pomi dzy mnichy” i dla podkre lenia swojego 

uni enia przybra  imi  Robaka. W Ksi dze X bohater dokonuje rozliczenia ze swoj  

przesz o ci . W zwi zku z tym, e jego czyn interpretowany by  jako zach ta do zdrady 

narodu, rozumiej c, jak „z y przyk ad [da ] dla Ojczyzny”, postanowi  odkupi  to „dobremi 

przyk ady, krwi , po wi ceniem si ”.  Jego post powanie potwierdza t  decyzj  – Soplica nie 

waha  si  znosi  cierpienia, ryzykowa  wi zieniem i yciem, byle tylko dokona  czynów, 

które pozwol  mu zrehabilitowa  si  przez innymi lud mi i przed samym sob . Wielokrotnie 

po wi ca  si  dla ojczyzny, przelewaj c krew, ale tak e w roli emisariusza organizuj cego 

potajemnie Polaków do walki z zaborc . Pokor , której si  nauczy  w trakcie swojego 

kwestarskiego ycia, wida  w s owach: „Milej sobie wspominam nie dzie a waleczne/  

I g o ne, ale czyny ciche, u yteczne,/ I cierpienia […]”. Jednym z aktów zado uczynienia 

by o bohaterskie uratowanie ycia Hrabiemu i Gerwazemu.  

Z perspektywy lat Soplica, wspominaj c swoje ycie, mówi, e po wi cenie si  dla 

ojczyzny i dla innych ludzi by o najlepszym lekarstwem na chorob  jego duszy dr czonej 

wyrzutami sumienia – lekarstwem zes anym przez opatrzno . Zbrodnia, któr  pope ni , 

paradoksalnie przybli y a go do Boga i ukszta towa a wewn trznie. Bohater wierzy w Bo e 

mi osierdzie, którego dowód upatruje w asce dobrej mierci: „a Pan Bóg wybawi  mi  

cudem/ I pozwoli  umiera  mi dzy swoim ludem/  Z Sakramentami”. Ostatecznie Soplicy 

udaje si  zas u y  na przebaczenie Boga i odzyska  szacunek ludzi. Nie zdejmuje to jednak  

z niego odpowiedzialno ci za wyrz dzone krzywdy. Do samej mierci wyraz „zdrajca” 
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prze laduje go jak „plama w chorym oku”. Przyk ad ten wskazuje, e mimo odbytej pokuty  

i zado uczynienia za grzechy, nie mo emy zdj  z siebie odpowiedzialno ci za w asne czyny 

i o nich zapomnie  – do ostatnich dni b d  one ci y  na naszym sumieniu.  

 Problem winy i pokuty podejmuje tak e Joseph Conrad w powie ci „Lord Jim”. 

Tytu owy bohater to m ody oficer, który – cho  nade wszystko ceni sobie honor – dla 

unikni cia odpowiedzialno ci opu ci  wraz z ca  za og  ton cy statek, nie informuj c 

pasa erów o zbli aj cej si  katastrofie. Dr czony przez wyrzuty sumienia jako jedyny zjawia 

si  w s dzie, aby wzi  odpowiedzialno  za pope niony czyn. Proces i kara nie przynosz  

jednak Jimowi ulgi.  Z czasem nadarza si  mo liwo  rozpocz cia ycia w nowym miejscu,  

a metamorfoz  duchow  bohatera symbolizuje zmiana imienia. Próbuj c odkupi  swoj  win  

i odzyska  honor, Lord Lim anga uje si  w walk  o pokój w Patusanie, a ostatecznie ginie, 

ponosz c odpowiedzialno  za podj te decyzje.  

 Przyk adem postaci, która próbuje odkupi  swoje winy, jest tak e Gerry Conlon  

z filmu „W imi  ojca”. To m ody Irlandczyk maj cy na sumieniu drobne przest pstwa, które 

martwi  jego ojca Giuseppe. W wyniku niefrasobliwo ci Gerry zostaje przez angielskie 

w adze nies usznie oskar ony o udzia  w zamachu bombowym i po brutalnym ledztwie 

skazany na kar  wieloletniego wi zienia. Do wi zienia trafia tak e jego ojciec, ze wzgl du na 

swój spokój i pobo no  b d cy od lat obiektem drwin Gerry’ego, który widzi w nich tylko 

naiwno  i uleg o . Dopiero podczas odbywania kary Gerry zaczyna dostrzega  swoje b dy, 

zmienia si  tak e jego stosunek do ojca – zaczyna odkrywa  jego m dro  i si  ducha. Mimo 

e Giuseppe nigdy nie obwinia  syna za los, który im obu zgotowa , po jego mierci Gerry 

w a nie „w imi  ojca” podejmuje heroiczn  walk  o uniewinnienie. T  walk  mo na uzna  za 

form  odkupienia winy. Postawa bohatera zostaje nagrodzona: po wyj ciu z wi zienia Gerry 

dostaje szans  na nowe, dobre ycie i chcemy wierzy , e j  wykorzysta, cho  pami   

o mierci ojca pozostanie w nim na zawsze .  

 Przytoczone przyk ady wskazuj , e cz owiek mo e trwa  w grzechu lub próbowa  

odkupi  swe winy, jednak odpowiedzialno ci za wyrz dzone z o nie pozb dziemy si  nigdy. 

Pope nione czyny s  cz ci  przesz o ci, o której nie da si  zapomnie . Ulg  mo e jednak 

przynie  do wiadczenie przebaczenia, co sta o si  udzia em bohatera Mickiewicza, 

zmierzenie si  z konsekwencjami swoich decyzji, na co zdecydowa  si  Jim, czy podj cie 

skutecznej próby zmiany ycia na wzór Gerry’ego. 

 
Poziom wykonania 

A. Sformu owanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu, zdaj cy wyra nie formu uje tez , 

w której prezentuje w asne stanowisko. 

B. Uzasadnienie stanowiska: 18 pkt – uzasadnienie trafne, szerokie i pog bione (zdaj cy odwo a  si  

rzeczowo do przytoczonego fragmentu „Pana Tadeusza” i ca o ci utworu, przedstawi  i omówi  prze ycia 

bohaterów, które potwierdzaj  postawion  tez , uzasadni  przekonuj co swoje zdanie). Argumentacj  popar  

przyk adami z innych utworów. 

C. Poprawno  rzeczowa: 4 pkt – brak b dów rzeczowych. 

D. Zamys  kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna. 

E. Spójno  lokalna: 2 pkt – pe na spójno  wypowiedzi. 

F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 

G. Poprawno  j zykowa: 6 pkt – nieliczne b dy niera ce. 

H. Poprawno  zapisu: 4 pkt – zapis w pe ni poprawny. 
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Realizacja 2. 

 Odkupienie winy – cz sto wydaje si  nam, i  po wyrz dzeniu jakiej  krzywdy, 

obra eniu kogo  wystarczy tylko powiedzie  s owo przepraszam, zrobi  komu  przyjemno , 

pomóc w czym . My limy wtedy, e ju  wszystko naprawili my oraz  e nasze z e uczynki 

zosta y ju  zapomniane, nie maj  ju  adnego znaczenia. Jednak czy aby na pewno? Nale y 

zada  pytanie: czy odkupienie winy zdejmuje z cz owieka odpowiedzialno  za wyrz dzone 

krzywdy? Motyw ten poruszany jest w licznych dzie ach literackich.  

 Jednym z nich jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, a w nim Jacek Soplica.  

We fragmencie ksi gi X dowiadujemy si , i  bohater ten z pychy zabi  Stolnika Horeszk  

podczas najazdu Rosjan, co spowodowa o, e zosta  uznany za zdrajc  kraju. Jacek czu  si  ze 

swoimi czynami le –mia  wyrzuty sumienia, ludzie odwracali si  od niego, szydzili z niego. 

Soplica czu  si  wyobcowany – nie móg  znale  sobie miejsca w ród szlachty. Przede 

wszystkim dlatego, i  zdawa  sobie spraw , e nie jest w stanie odkupi  w asnych win wda  

si  w na óg pija stwa – wiadomo  niemocy naprawienia krzywd „dobija a” go, sprawi a, e 

popad  w depresj . Dopiero potem zadzia a  na niego impuls – z wielk  pokor  wst pi  do 

klasztoru bernardynów w celu chocia  cz ciowego obmycia si  z win – Jacek spokornia , 

uni y  si , a swoje grzechy próbowa  naprawi  poprzez s u b  ojczy nie jako o nierz, który 

musia  walczy , przygl da  si  ludzkim cierpieniom oraz jako kwestarz – cz sto  

w niebezpiecze stwie, potajemnie nios c informacj  o ruchach wojsk na froncie.  

 Warto wspomnie  w odniesieniu do ca ego utworu „Pan Tadeusz” Adama 

Mickiewicza, i  Jacek Soplica dokona  ogromnego po wi cenia – przebywaj c na dworze  

w Soplicowie przez d ugi czas nie ujawni  swojej to samo ci ani przed swoim bratem, ani 

przed swoim synem. Musia o go to ogromnie kosztowa . Musia  panowa  nad swoimi 

uczuciami. To wszystko po to, aby próbowa  odkupi  swoje winy – próby te okaza y si  

bardzo korzystne. Jacek sta  si  opanowany, pokorny, spokojny, zmieni  si  jego system 

warto ci – nadrz dnym celem sta a si  s u ba ojczy nie oraz oczywi cie pomoc szlachcie, 

rodzinie utajona opieka i kierowanie przysz o ci  syna, którego wcze niej lekcewa y , nie 

zajmowa  si  nim. 

 Próby te nie zmy y jednak odpowiedzialno ci za wyrz dzone krzywdy – pokazuje to 

scena spowiedzi Jacka – który chce wyt umaczy  Gerwazemu przyczyn  swego b du, 

opowiedzie  o odkupieniu swojej winy. Gerwazy wie, i  próba naprawy b dów nie zdejmuje 

odpowiedzialno ci za krzywdy, jednak, e i sam nie jest bez winy, przebacza Jackowi. Sam 

Jacek zdaje sobie spraw , e odpowiedzialno  za zabicie Stolnika Horeszki ci y  b dzie na 

nim do ko ca ycia, dlatego wie, i  Gerwazy mo e mu nie przebaczy  zabójstwa Stolnika, 

dlatego te  Jacek rehabilituje si  do ko ca ycia oraz bierze podwoj  opiek  Zosi  z rodziny 

Horeszków.  

 Innym tekstem kultury poruszaj cym pytanie: Czy odkupienie winy zdejmuje  

z cz owieka odpowiedzialno  za wyrz dzone krzywdy jest „Zbrodnia i kara” Fiodora 

Dostojewskiego. Raskolnikow po zabiciu lichwiarki Ilony szuka usprawiedliwienia dla swojej 

zbrodni. Lichwiark  nazywa „plugaw  wsz ”, która oszukuje innych ludzi. Raskolnikow 

próbuje równie  odkupi  swoje winy poprzez podarowanie pieni dzy ubogiej rodzinie 

Marmie adowów, której ojciec jest pijakiem przetracaj cym wszystkie oszcz dno ci  

i niepotrafi cym zarobi  na rodzin . Jednak nawet ta pomoc nie zmywa odpowiedzialno ci za 

pope nione zabójstwa. M czyzna wci  cierpi, ma ogromne wyrzuty sumienia, prze ywa 

skrajne emocje, a nawet popada w chorob . Kolejn  prób  odkupienia win jest wyjazd na 

Syberi  wraz z Soni , któr  wcze niej poni a , wy miewa  za to, i  by a zmuszona do 

prostytucji. Na Syberi Rodion zda  sobie spraw , e nigdy nie zmyje odpowiedzialno ci za 

wyrz dzone krzywdy, ale, e mo e próbowa  odkupi  winy. Ci ka praca na Syberi sprawi a, 
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e Rodion uspokoi  si , opanowa  swoje emocje, nabra  szacunku do innych ludzi,  

w szczególno ci do Soni, któr  wcze niej poni a . 

 Z powy szych argumentów wynika, e odkupienie winy nie zdejmuje z cz owieka 

odpowiedzialno ci za wyrz dzone krzywdy. Cz owiek mo e jedynie próbowa  odkupi  swoje 

winy. Próby te bardzo cz sto diametralnie zmieniaj  na dobre tego, kto dopu ci  si  

przewinienia. Sprawiaj , e przekszta ca si  jego system warto ci. Cz owiek staje si  

spokojniejszy, jednak nigdy nie zmyje odpowiedzialno ci za pope nione krzywdy.  

W przypadku zabójstwa nigdy nie przywróci ycia zabitemu cz owiekowi. Jego sumienie do 

ko ca b dzie przypomina o mu o odpowiedzialno ci za pope niona zbrodni . 
 

Poziom wykonania 

A. Sformu owanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu, zdaj cy wyra nie formu uje tez , 

w której prezentuje w asne stanowisko. 

B. Uzasadnienie stanowiska: 18 pkt – uzasadnienie trafne, szerokie i pog bione (zdaj cy odwo a  si  

rzeczowo do przytoczonego fragmentu „Pana Tadeusza” oraz ca o ci utworu, poda  i omówi  przyk ad bohatera 

innego tekstu kultury („Zbrodni i kary”), którego zachowanie potwierdza postawion  tez . 

C. Poprawno  rzeczowa: 2 pkt – jeden b d rzeczowy. 

D. Zamys  kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna. 

E. Spójno  lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójno ci. 

F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 

G. Poprawno  j zykowa: 0 pkt – liczne b dy ra ce. 

H. Poprawno  zapisu: 2 pkt – nieliczne b dy ra ce. 

 

Realizacja 3.  

Czy odkupienie winy zdejmuje z cz owieka odpowiedzialno  za wyrz dzone krzywdy? 

 Ka dy z nas w swoim yciu zrobi  co  z ego np. obrazi  koleg , kole ank , czy przez 

przypadek kogo  uderzy . Po takich incydentach czujemy si  z tym le, obawiamy si , 

chcemy, aby ta osoba nam wybaczy a. Chwytamy si  ró nych sposobów np. jeste my dla tej 

osoby mili lub kupujemy jaki  drobny prezent. Dzi ki takim zabieg  zrzucamy z siebie 

poczucie winy za wyrz dzon  krzywd . Ale czy rzeczywi cie „odkupienie” zdejmuje  

z cz owieka odpowiedzialno  za wyrz dzone krzywdy? Raczej nie. Postaram si  udowodni  

s uszno  mojego zdania na ten temat.  

 Pierwszym argumentem jakim si  pos u  jest utwór „Pan Tadeusz” z ksi gi X 

(Emigracja Jacka). Jacek Soplica po zabiciu Stolnika Horeszki poczu  silne wyrzuty sumienia. 

Dr czy y go one, przez co nie by  w stanie normalnie y , gdy  ludzie byli dla niego podli, 

niemili i uprzedzeni. Postanowi  uciec do kraju gdzie by nie cierpia  i znalaz  lekarstwo na 

odkupienie swojej winy. Postanowi  zosta  mnichem „Zabi em wi c pokora. Wszed em 

mi dzy mnichy” i walczy  w imi  kraju „Bi em si  za kraj gdzie? jak? Zamilcz  – dla 

chwa y” by odkupi  swoje winy. Dzi ki temu poczu  si  lepiej, spad o ze niego brzemi  winy 

i wyrzuty sumienia, uwa a  e Bóg dzi ki wylanej krwi i cierpieniem mu wybacz  – Jednak 

to ycia jego ofierze nie przywróci, co jest niezaprzeczalnym powodem, e jest 

odpowiedzialny za mier  Stolnika.  

 Kolejnym argumentem jakim si  pos u  jest powie  „Zbrodnia i kara”. G ówny 

bohater Raskolnikow po d ugo planowanej zbrodni dokonuje zabójstwa Alony Iwanow oraz 

jej siostry, która przy apa a go na gor cym uczynku. Czyn ten spowodowa , e Raskolnikowa 

zacz y dr czy  silne wyrzuty sumienia. Objawami tego by y koszmary, bezsenno , 

gor czka, omamy. Nie mog c da  sobie z tym rady przyznaje si  do winy. Przyznanie si  do 

pope nionej zbrodni spowodowa o u Raskolnikowa wielk  ulg . Za kar  zostaje zes any na  

8 lat na Syberie, gdzie prac  odkupuje swoje winy. Mimo, e Raskolnikow oczy ci  si  
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duchowo to w wiecie materialnym jego ofiar ju  nie ma i nikt nie jest w stanie ich 

przywróci .  

 Z tego co napisa em wynika, e nie da si  oszuka  natury ludzkiej, ludzkiego 

organizmu. Po pope nionych zbrodniach pr dzej czy pó niej dopadn  nas wyrzuty sumienia. 

Mo emy stara  si  naprawi  z o które wyrz dzili my np. pokutuj c, poddawa  si  ci kiej 

pracy, to jednak doprowadzi do tego, e tylko strona duchowa zostanie cz ciowo uwolniona 

z poczucia winy, a za krzywdy które wyrz dzili my musimy ponie  odpowiedzialno , 

której niestety nie da si  zdj . 

Poziom wykonania 

A. Sformu owanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu, zdaj cy wyra nie formu uje tez , 

w której prezentuje w asne stanowisko. 

B. Uzasadnienie stanowiska: 8 pkt – uzasadnienie trafne, ale w skie – brakuje odwo ania do ca o ci „Pana 

Tadeusza”.  Uzasadnienie nale y tak e uzna  za niepog bione. 

C. Poprawno  rzeczowa: 4 pkt – brak b dów rzeczowych. 

D. Zamys  kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna. 

E. Spójno  lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójno ci. 

F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 

G. Poprawno  j zykowa: 0 pkt – liczne b dy ra ce. 

H. Poprawno  zapisu: 0 pkt – liczne b dy ra ce. 
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Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tez  interpretacyjn  i uzasadnij j . Twoja 

praca powinna liczy  co najmniej 250 s ów. 
 

 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

 

1.1) odczytuje sens ca ego tekstu [...]; 

1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach 

informacje zarówno jawne, jak i ukryte.  

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 

 

1.2) okre la problematyk  utworu;  

2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania 

wiata przedstawionego i bohatera […]; 

3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty; 

3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych 

motywów w ró nych utworach literackich.  

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

1.1) tworzy d u szy tekst pisany [...] (rozprawka) 

[...] zgodnie z podstawowymi regu ami jego 

organizacji, przestrzegaj c zasad spójno ci 

znaczeniowej i logicznej; 

1.2) przygotowuje wypowied  [...] (wybiera [...] 

odpowiedni uk ad kompozycyjny, analizuje temat, 

wybiera form  kompozycyjn , […], dobiera 

w a ciwe s ownictwo); 

1.3) tworzy samodzieln  wypowied  

argumentacyjn  wed ug podstawowych zasad logiki 

i retoryki (stawia tez  lub hipotez , dobiera 

argumenty, porz dkuje je, hierarchizuje, dokonuje 

ich selekcji pod wzgl dem u yteczno ci  

w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przyk ady 

ilustruj ce wywód my lowy, przeprowadza 

prawid owe wnioskowanie). 
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Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego  

 

A 
Koncepcja 

interpretacyjna 
B 

Uzasadnienie 

tezy 

interpretacyjnej 

C 
Poprawno  

rzeczowa 
D 

Zamys  

kompozycyjny 
E 

Spójno  

lokalna 
F Styl tekstu G 

Poprawno  

j zykowa 
H 

Poprawno  

zapisu 

9 

Koncepcja 

niesprzeczna  

z utworem, 

spójna  

i obejmuj ca 

sensy 

niedos owne

15 Uzasadnienie 

trafne  

i pog bione 

4 
Brak b dów 

rzeczowych 6 
Kompozycja 

funkcjonalna  
2 

Pe na 

spójno  

wypowiedzi 

lub 

nieznaczne 

zaburzenia 

spójno ci 

4 
Styl 

stosowny 

6 
Brak b dów 

lub nieliczne 

b dy 

niera ce 

4 

Zapis  

w pe ni 

poprawny 

lub nieliczne 

b dy 

niera ce 

6 

Koncepcja 

niesprzeczna  

z utworem,  

ale niespójna 

i/lub obejmuj ca 

w wi kszo ci 

znaczenia 

dos owne 

10 Uzasadnienie 

trafne, ale 

niepog bione 
2 

Nie wi cej 

ni  jeden 

b d 

rzeczowy 

3 
Zaburzenia 

funkcjonalno ci 

kompozycji 

1 
Znaczne 

zaburzenia 

spójno ci  

2 

Styl 

cz ciowo 

stosowny 

3 
Liczne b dy 

niera ce 
lub nieliczne 

b dy ra ce 

2 

Liczne b dy 

niera ce 

lub nieliczne 

b dy ra ce 

3 
Koncepcja 

cz ciowo 

sprzeczna  

z utworem 

5 Uzasadnienie 

cz ciowo trafne 

0 

Brak koncepcji 

lub koncepcja 

ca kowicie 

sprzeczna  

z utworem 

0 

Brak trafnych 

argumentów 

uzasadniaj cych 

interpretacj  

0 

B dy 

rzeczowe 0 
Brak zamys u 

kompozycyjnego 
0 

Wypowied  

niespójna 
0 

Styl 

niestosowny 
0 

Liczne b dy 

ra ce 
0 

Liczne b dy 

ra ce 

UWAGA 

Je li w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozosta ych kategoriach. 

Je li w kategorii A praca uzyska 2 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozosta ych kategoriach. 

Je li praca sk ada si  z mniej ni  250 s ów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. 

Pojawienie si  rzeczowego b du kardynalnego dyskwalifikuje prac  – zdaj cy otrzymuje 0 punktów 

pobrano z www.sqlm
edia.pl
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Przyk adowe realizacje 

 

Realizacja 1. 

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczy skiego, jak wskazuje data zamieszczona pod 

tekstem, napisany zosta  niespe na rok przed tragiczn  mierci  poety w powstaniu 

warszawskim. Tytu  „Spojrzenie” mo e odnosi  si  do spojrzenia w g b siebie, którego 

dokonuje podmiot mówi cy, reprezentant m odych ludzi wrzuconych w wir wojny ( wiadczy 

o tym u ywanie czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej i w 1. osobie liczby mnogiej). 

To „spojrzenie” jest jednocze nie prób  okre lenia swej to samo ci, zmienionej pod 

wp ywem wojennej rzeczywisto ci.

Sytuacja, w której znajduje si  osoba mówi ca w wierszu, jest dla niej przyt aczaj ca. 

Ze smutkiem mówi o straconych bezpowrotnie czasach m odo ci po wi conych walce, a nie  

beztroskiemu dojrzewaniu. Pesymizm tych wspomnie  podkre lony zosta  przez metafory: 

widoczn  ju  w strofie pierwszej ciemno , która, jak co  lotnego, z owrogiego zsiada si    

w odbiciach w lustrze, zak ócaj c prawid owy odbiór. Mówi cy znajduje si  w niezwyk ej 

sytuacji, któr  opisuje w strofie drugiej. Otwiera ona kosmiczn  niemal perspektyw  zag ady, 

znan  tak e z wiersza Baczy skiego „Ten czas”. Zarówno w podanym tek cie, jak  

w przywo anym utworze „Ten czas” pojawiaj  si  wspólne motywy: ciemno , sznury  

i, najwa niejszy wed ug mnie, motyw dudnienia. Odsy a on zarówno w „Spojrzeniu”, jak  

i w  wierszu „Ten czas” do niesprecyzowanych zagro e , jakie niesie wojna. Dudni cy deszcz 

napawa strachem, tak samo jak dudni ce g owy („Ten czas”)– obydwa obrazy nie wró  

niczego dobrego, pot guj  strach. Dudni cy deszcz tworzy pejza  apokaliptyczny, w którym 

„ja” liryczne widzi siebie w swoistym nie tylko rozdwojeniu, ale w czterech osobach. Poeta 

potwierdza to w ka dym z pierwszych wersów 4., 5., 6. i 7. zwrotki: I jeden z nas – to jestem 

ja; a drugi z nas – to jestem ja; a trzeci z nas – to jestem ja; i czwarty ten. Ma poczucie utraty 

to samo ci spowodowane dramatem wojny, konieczno ci  wzi cia udzia u w walce, do której 

przecie  nikt go nie przygotowa . Wchodzi   z wiar  w ycie – pokocha , aby zaraz pocz  

nienawi . P acze nad sob , gdy  przera a go wiadomo  tego, e ju  nigdy nie uda mu si  

powróci  do jasnego ycia, które pami ta z czasów m odo ci, nie uda mu si  odzyska  na 

zawsze straconej niewinno ci. Jego dramatyczn  sytuacj  podkre la porównanie: ból mój jest 

jak wielka ciemno . Dramat „ja” mówi cego uwydatniony jest w ostatniej strofie, w której 

widzi on siebie jako czwartego, którego zna. Przez moment w drugim wersie tej strofy 

pojawia si  jaka  nik a nadzieja, próba powrotu, nauka pokory. Jest to jednak z udne, gdy  za 

moment mówi cy stwierdza, e  jego serce jest na zawsze chore, zara one mierci , co 

oznacza, e ju  nigdy nie b dzie móg  patrze  na wiat jasno, gdy  ta mier  si  w nim 

„l gnie sama”. Raz „wyzwolona”, „dopuszczona” do g osu, na zawsze go opanowa a. 

 Krzysztof Kamil Baczy ski ma wiadomo  mroczno ci czasów wojny nie tylko 

dlatego, e ycie wielu ludzi by o zagro one. Najgorsza dla niego jest wiadomo  

spustoszenia moralnego, które ten ekstremalny czas wytworzy . Nauczeni w m odo ci zasad, 

m odzi ludzie musieli w czasie wojny zapomnie , co to lito , sumienie, o czym pisa   

Baczy ski w wierszach „Pokolenie” (Nas nauczono. Nie ma lito ci.) czy „Elegia o... ch opcu 

polskim”. W ostatnim tek cie mowa jest o tym, e „synek” ginie, ale postawiony przez poet  

na ko cu ostatniego wersu znak zapytania, sprawia, e dok adnie nie wiadomo, czy powodem 

jego mierci jest „zb kana kula”, czy „p kni te serce”, które nie wytrzyma o okropno ci 

wojny, nie mog o znie  dramatycznego widoku „wisielców” i „rudej krwi”. 

Zatem wiersz „Spojrzenie”, podobnie jak inne, wspomniane wcze niej wiersze poety, 

to podró  w g b siebie, z której p ynie wiedza, e: Nic nie powróci. Oto czasy ju  

zapomniane. Pocz tkowe s owa utworu mo na by uzna  jednocze nie za jego pesymistyczn  

puent . Wojna zmieni a wiat, ale przede wszystkim zmieni a cz owieka. Podkre la to tak 
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charakterystyczny dla poezji Baczy skiego kontrast mi dzy wiatem dawnym i obecnym, 

mi dzy dawnym i obecnym „ja”. Motyw lustra pojawiaj cy si  w strofie pierwszej odsy a 

czytelnika do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest odbijaj cy si  w nim cz owiek. 

Wewn trzne rozbicie obserwowane w sobie samym prowadzi Baczy skiego do dramatycznej 

refleksji, która zamyka utwór: Serce moje bardzo chore na mier , która si  l gnie we mnie. 

Nie ma tu nadziei, jest za to, by  mo e, przeczucie zbli aj cej si  mierci.

Poziom wykonania

A. Koncepcja interpretacyjna: 9 pkt – koncepcja interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna  

i obejmuj ca sensy niedos ownie (znajduje potwierdzenie w tek cie, obejmuje i czy w ca o  odszukane przez 

pisz cego sensy utworu).

B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15 pkt – uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne, ale niepog bione 

(zawiera powi zane z tekstem, wynikaj ce ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalaj ce odczyta  

sens utworu; wykorzystano kontekst twórczo ci Baczy skiego).

C. Poprawno  rzeczowa: 4 pkt – brak b dów rzeczowych.

D. Zamys  kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna. 

E. Spójno  lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójno ci lokalnej.

F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 

G. Poprawno  j zykowa: 6 pkt – nieliczne b dy niera ce.

H. Poprawno  zapisu: 4 pkt – zapis w pe ni poprawny

Realizacja 2. 

Literatura jest sposobem uzewn trzniania si  ró nych do wiadcze  i stanów 

prze ywanych przez cz owieka. Jednym z nich jest kontemplacja, któr  mo na pojmowa  

przynajmniej na czterech p aszczyznach. Po pierwsze, mo e by  ni  ju  samo przygl danie 

si  czemu  w skupieniu – tym mianem okre la si  proces uwa nego patrzenia. Po drugie, za 

kontemplacj  mo na uwa a  samotne pogr anie si  w my lach, medytowanie nad czym .  

Po trzecie, kategoria ta w filozofii oznacza proces biernego poznawania rzeczywisto ci 

(zarówno zewn trznej, jak i wewn trznej) przez jednostk . Po czwarte, kontemplacja to  

w religii rodzaj medytacji, wewn trznej modlitwy o charakterze mistycznym, w którym 

modl cy si  obcuje z Bogiem niejako „twarz  w twarz”.  

Moim zdaniem wiersz Spojrzenie Krzysztofa Kamila Baczy skiego ma charakter 

kontemplacyjny. Aby to w pe ni zrozumie , warto zastanowi  si , z którym rodzajem 

„przygl dania si ”, „spojrzenia” mamy tutaj najbardziej do czynienia.  

Liryk Baczy skiego rozpoczyna si  od stwierdzenia: „Nic nie powróci”. Jest to wa ny 

sygna  interpretacyjny, ukierunkowuj cy my lenie o utworze w kontek cie up ywaj cego 

czasu. Potwierdza to ju  cho by nast pne wypowiedzenie: „Oto czasy / ju  zapomniane”. 

Podmiot kontempluj cy przedmiotem swej medytacji czyni wi c przemijanie i  w nim siebie 

samego, podlegaj cego ci g ym zmianom, pozwalaj cym na okre lenie swej skomplikowanej 

natury. Ka dy cz owiek w tym uj ciu to jakby seria w asnych istnie , kolejne „ja”, które 

ods aniaj  si  sekwencyjnie. „Ja” wczoraj, „ja” teraz i „ja” za chwil  to zupe nie inne osoby. 

W dalszej cz ci zwrotki wida , e przedmiotem refleksji staj  si  zwierciad a, odbijaj ce 

jak  niewygodn  prawd  o patrz cym z przesz o ci – „zsiadaj ca si  ciemno ” to 

kwintesencja nieakceptowanych przez niego samego postaw, jest ona bowiem „z a i pusta”.   

Druga zwrotka pokazuje udr k  cz owieka, który zna siebie z przesz o ci i nie jest  

z siebie (z nieodkrytych przez czytelnikiem powodów) ani dumny, ani zadowolony – „nie 

chce powtórzy  swoich postaci”. Z drugiej strony nie mo e pozna  siebie z przysz o ci 

(„naprzód zna  nie mog  / moich postaci”), ta wiedza jest przed nim zakryta, nie ma wi c 

gwarancji podejmowania dobrych decyzji. To cierpienie jest tak wielkie, e autor nazywa je 
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„umieraniem”, dodatkowo napi tnowanym wiadomo ci , e tak naprawd  nie pozna  Boga – 

jest on zaledwie „pó objawiony”.   

Owo samopoznanie jawi si  tak e jako do wiadczenie kosmiczne, w czasie którego 

„planet dudni deszcz – o mury”, a elementy przyrody si  zatrzymuj  – chmury „stoj   

w ciszy”. W tej atmosferze nast puje konfrontacja ró nych oblicz osoby mówi cej z sob  

samym z przesz o ci: „znów siedzimy ko em”. Nie jest to spotkanie przyjemne, co obrazuje 

„ci ki wzrok jak sznur nad sto em”. Wa n  funkcj  pe ni w tej lirycznej wypowiedzi spójnik 

„i”, który powoduje, e kolejne s owa w tej sekwencji staj  si  samodzielnymi  

i równorz dnymi elementami, tworz cymi rozbudowany i wielowarstwowy obraz poetycki. 

Kolejne zwrotki s  przypomnieniem i zwi z  charakterystyk  zebranych postaci. 

Pierwsza to, zaskakuj co, w kontek cie wcze niejszych ponurych rozmy la , kochaj ca – 

pe na rado ci i entuzjazmu ( „ wiat mi rozkwit ”, „ogie  w snach”) i, co wi cej, „prosta”, 

„jak drzewo”, nieprzygi ta cierpieniem czy mo e s u alczo ci . Ciekawe jest tutaj 

nagromadzenie trzech rzeczowników: ob ok, ogie  i drzewo, które w symbolice 

judeochrze cija skiej reprezentuj  sfer  sacrum, s  sposobami manifestacji Boga, 

objawiaj cego si  na pustyni w druj cemu Izraelowi: w dzie  w postaci chmury, a noc  – 

p omienia, za  najpe niej, jak wierz  chrze cijanie, zamanifestowa  sw  obecno  w drzewie 

krzy a. Mi o  czyni wi c „ja” kim  bardzo bliskim Bogu. Dlaczego wi c przynale y do 

„ponurego” ci gu postaw, o których chce si  zapomnie ? Co si  zdarzy o, e w nast pnej 

zwrotce jest mowa  ju  o tym, który „nienawi  dr c  pocz ”, który jest pozbawiony uczu  

(„to nie za/ z dr twych […] oczu”), za to ma gro nie wygl daj cy stalowy nó ?  

 Kontemplacja dokonywana przez osob  mówi c  pokazuje j  jako kogo  zdolnego 

jednocze nie i do mi o ci, i do nienawi ci, a wi c i do dobra, i do z a. Patrz c jednak na 

dalsz  cz  wiersza, mo na stwierdzi , i  ani jeden, ani drugi wizerunek tej uzewn trznianej 

aktywno ci nie ods ania kompletnej prawdy o cz owieku.  

 Trzecie „ja” – to ja cierpi ce, pogr one w bólu „jak wielka ciemno ”, „odbite  

w wyp akanych zach”, „ja” które w czytelniku mog oby budzi  wspó czucie, ale dla jakich  

racji nie jest takie dla osoby mówi cej. Zwrotka o tym „ja” jest najkrótsza – trzywersowa, po 

czterowersowych, a przed najd u sz  – pi ciowersow  , jakby swój brakuj cy wers odda a tej 

ostatniej, eby jak najkrócej kontemplowa  swój smutek. „Ja” czwarte nosi w sobie zarodek 

mierci, która si  w nim „l gnie”, bo jego „serce […] bardzo chore”. Paradoksalnie jednak ten 

zwi zany z wieczno ci  i metaforyczny obraz, a tak e naznaczona udr k  sytuacja ucz  go 

pokory, szczególnie w konfrontacji z „nadaremnymi”, czyli pozbawionymi sensu czasami. 

 Wiersz Spojrzenie oddaje to, czym jest kontemplacja. Daje mo liwo  cho  

cz stkowego poznania siebie samego, medytacyjnego przyjrzenia si  sobie w kontek cie 

czasu.  

 
Poziom wykonania interpretacji 

A. Koncepcja interpretacyjna: 9 pkt – koncepcja interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna  

i obejmuj ca sensy niedos ownie (znajduje potwierdzenie w tek cie, obejmuje i czy w ca o  odszukane przez 

pisz cego sensy utworu). 

B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15 pkt – uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne i pog bione 

(zawiera powi zane z tekstem, wynikaj ce ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalaj ce odczyta  

sens utworu, i konteksty  kulturowe). 

C. Poprawno  rzeczowa: 4 pkt – brak b dów rzeczowych. 

D. Zamys  kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna.  

E. Spójno  lokalna: 2 pkt – pe na spójno  wypowiedzi. 

F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny.  

G. Poprawno  j zykowa: 6 pkt – brak b dów. 

H. Poprawno  zapisu: 4 pkt – zapis w pe ni poprawny. 
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Realizacja 3. 

 

W wierszu „Spojrzenie” bohater wiersza podejmuje prób  wnikni cia w istot  swojej 

osoby (odpowiedzi na pytanie, kim jestem) w sytuacji, gdy ycie bole nie j  do wiadcza.  

 Wiersz Krzysztofa Kamila Baczy skiego powsta  w okresie II wojny wiatowej. Poeta 

„pokolenia Kolumbów” stworzy  poezj  wyros  na gruncie tragicznych i katastroficznych 

do wiadcze . Stara  si  zawrze  w niej refleksje cz owieka m odego, dojrzewaj cego, którego 

ycie  zmieni o si  w koszmar wywo any wojn  i codziennym obcowaniem ze z em  

i zniszczeniem. Wra liwa natura artysty w sposób poetycki zareagowa a na panosz ce si  z o. 

W wielu wierszach Baczy ski wyra a  bunt i niezgod  na to traumatyczne do wiadczenie, 

jakim dla m odego cz owieka by a wojna. 

 Wiersz „Spojrzenie" nie odbiega pod wzgl dem zapisanych w nim emocji od innych 

utworów Baczy skiego.  

 Bohater wiersza znalaz  si  w „czasach zapomnianych", poniewa , jak mo na 

przypuszcza , nie jest pewny, czy pozostan  wiadkowie, którzy o nich opowiedz . W tych 

trudnych czasach z o i ciemno  sta y si  jego udzia em („tylko w lustrach zsiada 

si  ciemno  w moje w asne odbicia"). Z o panosz ce si  wokó  dotyka, wr cz zara a 

osob  mówi c . Z takiego piek a nie mo e uj  bez skazy. Uszczerbek na duszy, którego 

zazna , jawi mu si  jak po owiczna mier  („z pó objawionym w ustach Bogiem").  

W takiej sytuacji, w mrocznych czasach, oddanych symbolicznie w wierszu za pomoc  

metafory deszczu, chmur i sznura (który symbolizowa  mo e egzekucje i mier ) osoba 

mówi ca próbuje wnikn  w g b siebie. Chce pozna  swe emocje i sw  osob , by  mo e  

z nadziej  znalezienia ratunku dla tkwi cego w nim dobra i z nadziej  na uzdrowienie. 

Bohater wiersza poprzez metaforyczne spojrzenie w lustro (ten akt spojrzenia jest jasno 

zasugerowany przez tytu  wiersza) odkrywa w sobie wiele osób, osobowo ci. Wszystkie te 

natury domagaj  si  równorz dnego traktowania. Wskazuje na to sytuacja zasiadania w kole. 

Ko o – symbol jedno ci, wiadczy o tym, e wszystkie poetyckie „ja" tworz  pe ni  – jednego 

cz owieka.  

 Poeta analizuje swe „ja nie" i odkrywa ró ne strony swej osoby. Jedna z nich jest 

dobra, czuje mi o , wynika z d enia do pi kna, które jest wpisane w okres m odo ci („ wiat 

mi rozkwit ”). Jest ona silnie zakorzeniona w naturze poety. wiadczy o tym porównanie si  

do drzewa. Inna osoba odbita w tym metaforycznym lustrze jest przeciwie stwem tej 

pierwszej. Drugie „ja" poety jest w mocy z a („nienawi  dr c  pocz ”). Dusza jego jest 

nieczu a, twarda i bezlitosna. Nie ma w niej miejsca na zy, które prawie zawsze 

wyra aj  wspó czucie, lito , mi osierdzie. Poeta móg by nawet pogodzi  te sprzeczne natury 

w „trzeciej swej osobie" – przez przyznanie si  do cierpienia i bólu, przez objawienie 

zdolno ci do prze ywania i empatii w stosunku do innych („odbity w wyp akanych zach"), 

przez integracj  i akceptacj  w sobie i dobra i z a, niesionych przez pierwsze i drugie „ja” 

liryczne. Móg by prze ywa  pe ni  swego cz owiecze stwa dan   w cierpieniu („ból mój jest 

jak wielka ciemno ") i wej  przez to w dojrza o .  

W zwyk ym yciu, w „normalnym” wiecie taka droga do cz owiecze stwa (przez 

poznawanie z a i dobra tkwi cych w cz owieku) by aby mo liwa do osi gni cia.  

Jednak czas tragiczny i zapomniany, wszystkie z e do wiadczenia wywo a y w poecie 

„chorob  nieuleczaln ” – chorob  serca. Serce ska one mierci  i z em nie jest w stanie y , 

ale mo e jedynie umrze . To choroba, która udaremnia sensowno  egzystencji, prób  

zrozumienia siebie. Choroba, która rodzi postaw  pokory, ale równie  – tak jak ka da choroba 

– beznadziej  i rozpacz.  

 Wiersz jest w swej wymowie pesymistyczny. Mówi o próbie odnalezienia dobra  

i trzonu cz owiecze stwa (mi o ci) w czasach ska onych z em. Ostatnie wersy tego wiersza  

(„serce moje bardzo chore na mier , która si  l gnie we mnie”) pokazuj , e konstruktywne 
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próby „odbicia si  od dna”, poznania swej to samo ci w „czasach z ych i pustych” skazane 

s  na niepowodzenie.  

Poziom wykonania

A. Koncepcja interpretacyjna: 3 pkt – koncepcja interpretacyjna cz ciowo spójna z utworem.

B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 5 pkt – uzasadnienie cz ciowo trafne. Nie wszystkie argumenty 

powi zane z tekstem.

C. Poprawno  rzeczowa: 2 pkt – jeden b d rzeczowy niewp ywaj cy na koncepcj  interpretacyjn .

D. Zamys  kompozycyjny: 3 pkt – zaburzenia funkcjonalno ci kompozycji.

E. Spójno  lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójno ci lokalnej.

F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny. 

G. Poprawno  j zykowa: 3 pkt – nieliczne b dy ra ce

H. Poprawno  zapisu: 4 pkt – nieliczne b dy niera ce.

 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l


