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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA  ARKUSZA II 
 

Temat 1. Analizuj c i interpretuj c wiersze Tadeusza Ró ewicza Ocalony i Józefa 
Barana Mam dwadzie cia pi  lat, porównaj poetyckie kreacje do wiadcze  
pokoleniowych i egzystencjalnych. 

 
I.  ROZWINI CIE TEMATU  (mo na uzyska  maksymalnie 22 punkty)  
   Punktacja  
1. Kreacja podmiotu lirycznego         0-5 
np.: 

a. podmiot okre lony (osobowy, cechy podmiotu autorskiego),  

b. bohater – m ody cz owiek, (24 / 25 lat), podobny wiek, 

c. podmiot jako reprezentant swojego czasu, g os pokolenia, 

d. ró ne do wiadczenia: wojna (Ró ewicz) – zwyczajne ycie (Baran), 

e. do wiadczenia kra cowe bohatera Ró ewicza (np. wojna, masowo  mierci), 

f. typowe do wiadczenia egzystencjalne bohatera Barana (mi o , inicjacja, mier ), 

g. postawa refleksyjna (samo wiadomo , próba spojrzenia wstecz i w przysz o ). 

 

2. Ukszta towanie wypowiedzi        0-4 
np.: 

a. w obu wierszach forma monologu, wyznania, 

b. zrygoryzowana kompozycja Ocalonego (np. klamra kompozycyjna, paralelno  

poszczególnych ca ostek), 

c. obrazowanie konkretne, lapidarno , oszcz dno  s owa (Ocalony), 

d. emocjonalizm i patos wypowiedzi (Ocalony), 

e. wyra ne nawi zania intertekstualne u Barana: dedykacja, cytat, 

f. dwudzielna kompozycja wiersza J. Barana (symetryczno  cz stek 1-2 i 4-5, 

wyeksponowanie cz stki trzeciej), 

g. s owo poetyckie u Barana (metaforyczno , peryfrazy) – przywo anie przyk adu, 

h. dystans, gorzka ocena w asnego ycia (Mam dwadzie cia pi  lat), 

i. funkcje czasowników w obu tekstach. 

 

3. Do wiadczanie (obraz) wiata        0-4 
np.: 

a. intensywno  i drastyczno  do wiadcze  u Ró ewicza, 

b. kluczowe sformu owania, np. furgony por banych ludzi, prowadzony na rze ,. 

c. beznadziejna monotonia u Barana – powtarzalno , rutyna, stagnacja, marazm, izolacja, 

d. kluczowe sformu owania, np. siedem nianiek tygodnia, dyskretny sen, siedem dni, pozory 

ycia. 

 

4. Poszukiwanie sensu ycia        0-4 
 Ocalony 

np.: 

a. kryzys warto ci,  dramatyczne poszukiwania sensu ycia,  

b. niezgoda na zaistnia y porz dek wiata, 

c. poszukiwanie adu wiata,  motyw kreatora, stwarzania wiata (Biblia). 

  

Mam dwadzie cia pi  lat 

np.: 

d. topos „ ycia – snu” w wierszu Barana (dyskretny sen), 
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e. fa sz ycia – dyskretnego snu, prawdziwo   „przebudze ”, 

f. bierne trwanie, niech  do zmian, wygoda i samooszukiwanie. 

 

5. Znajomo  i umiej tne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej.  0-1 
 

6. Wnioski           4 

 
Pe ne: powinny dotyczy  np. uniwersalnej wymowy obu wierszy (refleksje nad w asnym 

yciem), odmienno ci postaw (bunt i poszukiwanie u Ró ewicza, bierna zgoda u Barana); 

polemiczny charakter wiersza Barana; uzasadnienie prezentowanej postawy yciowej 

(kontekst). 

Cz ciowe: np. odmienno  postaw bohaterów, inne do wiadczenia yciowe. (2) 

Próba podsumowania: np. zwi zki obu utworów lub ró nice. (1) 

 

 

 

Temat 2. Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania Zabawa w klucz Idy  Fink, 
zwracaj c uwag  na sposób podj cia tematu zag ady ydów w czasie II wojny 
wiatowej. 

 
I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na przyzna  maksymalnie 22 punkty) 

Punktacja 
1. Wst pne rozpoznanie ca o ci        0-3 
np.: 

a. fabu a – silnie udramatyzowana,  

b. opowiadanie z wyra nie zarysowan  kompozycj  zamkni t  (wst p, zawi zanie akcji i jej 

rozwini cie, punkt kulminacyjny i puenta), 

c. narrator – autorski (3.os., wszechwiedz cy, poza wiatem przedstawionym), skupiony 

na opisie zachowa , nie „wn trza postaci”, 

d. problematyka – holocaust. 

 

Analiza elementów wiata przedstawionego i ich interpretacja 
 
2. Czas akcji:           0-2 
np.:  

a. konstrukcja czasu akcji – godz. 22.00, wieczór, „skrawek czasu” okupacji niemieckiej 

podczas II wojny wiatowej; brak bli szych ustale , 

b. funkcja takiej konstrukcji czasu - to chwila o znamionach powszechno ci, nacechowana 

tragizmem holokaustu, wojny, okrucie stwa. 

 

3. Przestrze :           0-3 
np.: 

a. kreacja przestrzeni – „trzecie wojenne mieszkanie” z kuchni , pokojem, azienk  i 

skrawkiem w skiego korytarza; ciemne, ó te wiat o, liszaje wilgoci, 

b. dwie przestrzenie – przestrze  mieszkania i przestrze  za drzwiami wej ciowymi (ch ód, 

zapach wilgoci), 

c. opis mieszkania i jego interpretacja: np.: – nieprzyjazne, z udna kryjówka, wi zienie, 

pot guje poczucie zagro enia i osaczenia, 

d. interpretacja klatki schodowej – wroga; z niej nadejdzie zagro enie, 

e. przestrze  mierci. 
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4. Bohaterowie:          0-4 
np.: 

a. rodzina ukrywaj ca si  w czasie okupacji: ojciec – yd, matka – najprawdopodobniej 

Polka i dziecko, 

b. kreacja ojca: np. blady, zabawnie mruga oczami (symptom nerwicy), wymuszaj cy 

„zabaw ” i skoncentrowany na niej, pe en niepokoju i l ku, zdenerwowany 

niepowodzeniami „zabaw”, ju  umar y dla dzwoni cych, 

c. kreacja matki: np. ukrywa emocje, re yseruje „zabaw ”, chwali dziecko pomimo 

niepowodzenia, wymusza na nim doros o , 

d. kreacja dziecka: np. trzyletnie, „doskona e” (wygl d i zachowanie), uwa ne i skupione 

pomimo zm czenia, dne pochwa y ojca, uznanie yj cego ojca za zmar ego przerasta 

jego mo liwo ci, 

e. sytuacja tragiczna rodziny, której przetrwanie uzale nione jest od postawy i zachowania 

dziecka.  

 

5. Trafna analiza s owa-klucza „zabawa”:      0-2 
 
a. znaczenie dos owne,  

b. znaczenie metaforyczne, np. gra o ycie, wiczenie/tresura, zabawa na opak, 

c. sens przeciwstawienia s owa „zabawa” (w tytule) i „naprawd ” (w puencie opowiadania). 

 

6. J zyk opowiadania         0-3 
a. s ownictwo o funkcji opisowej a s ownictwo nacechowane emocjonalnie, 

b. pozór suchej relacji, 

c. metaforyczno , 

d. sfunkcjonalizowane powtórzenia. 

 
7. Konteksty interpretacyjne        0-1 
 
8. Wnioski: (powinny wynika  z analizy i mie  cis y zwi zek z tematem)  4 

pe ne: dostrze enie odmiennego sposobu uj cia tematu nie poprzez ukazanie 

tradycyjnych obrazów zag ady ydów (getto, obóz), ale losów prywatnych, realiów 

domowych, dostrze enie przewarto ciowania topiki domu (dom nie jest przestrzeni  

bezpieczn ), dostrze enie odwróconej relacji mi dzy ojcem i dzieckiem (to od syna zale y 

ycie rodziny), 

 
cz ciowe: np. dostrze enie odmiennego sposobu uj cia tematu nie poprzez ukazanie 

tradycyjnych obrazów zag ady,        (2) 

 
próba podsumowania: np. – zag ada ydów ukazana zosta a poprzez losy rodziny (1) 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 3 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,   3 

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 3 punkty) 
jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona 

leksyka,           3 

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 10 punktów) 
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: 

s ownictwo, frazeologia i fleksja,        10 

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

frazeologia i fleksja,         7 

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

poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia.      4 

 

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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