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Tworzenie 
informacji 

Pisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w 
arkuszu 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 26 punktów. 

 

Temat 1. Porównaj obrazy ycia ludzkiego przedstawione w podanych fragmentach. Zwró  
uwag  na kreacj  osoby mówi cej oraz funkcj  motywów czasu i natury. 

 

1. Odkrycie zasady zestawienia tekstów, np.:      1 p. 
teksty z ró nych epok o podobnym temacie. 

2. Przedstawienie kreacji osoby mówi cej w utworze ywot cz owieka poczciwego, np.: 3 p. 
a. do wiadczony gospodarz (szlachcic), 
b. poucza wspó braci o zasadach ycia ziemskiego (moralizator, mentor), 
c. zwraca si  bezpo rednio do odbiorcy (apostroficzno , impresywno ), 
d. stosuje chwyty retoryczne (apostrofy, pytania retoryczne, wyliczenia...), 
e. przyjmuje postaw  refleksyjn  (obserwator), 
f. postrzega natur  jako dzie o Boga, 
g. afirmuje rzeczywisto .  

3. Przedstawienie kreacji osoby mówi cej w utworze Prawiek i inne czasy, np.:  3 p. 
a. narrator trzecioosobowy, 
b. obserwator wiata przedstawionego, 
c. porz dkuje opisywany wiat, 
d. stosuje rodki typowe dla liryki (np. metafory, uosobienia...), 
e. kreuje wiat, 
f. odbiera wiat zmys owo, 
g. odbiera wiat symbolicznie. 

4. Przedstawienie obrazu ludzkiego ycia w utworze ywot cz owieka poczciwego, np.: 4 p. 
a. podlega zmianom zgodnym z natur , 
b. o jego kszta cie decyduje Bóg (los), 
c. daje rado  (szcz cie), 
d. cechuje je spokój i harmonia, 
e. dzieli si  na naturalne okresy (m odo , dojrza o , staro ), 
f. daje poczucie spe nienia (przyk ad gospodarza). 

5. Przedstawienie obrazu ludzkiego ycia w utworze Prawiek i inne czasy, np.:  4 p. 
a. podlega (cyklicznym) zmianom, 
b. oparte na antynomiach, 

Czas jab oni 

c. dynamika (ruch), 
d. ewoluowanie form (przekszta canie si ), 
e. niepokój, 
f. wzrastanie, 
g. oddawanie si  marzeniom,  

Czas gruszy 

h. niezmienno , 
i. spowolnienie zmian, 
j. stabilno  (spokój), 
k. dorodno , 
l. spe nianie si  marze . 
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6. Okre lenie funkcji motywu czasu w utworze ywot cz owieka poczciwego, np.: 2 p. 
a. unaocznia powtarzalno  zjawisk w naturze (cykliczno ), 
b. obrazuje niezmienno  praw rz dz cych yciem cz owieka i natury, 
c. obrazuje ró ne etapy ycia cz owieka, 
d. jest znakiem pogodzenia si  cz owieka z przemijaniem. 

7. Okre lenie funkcji motywu czasu w utworze Prawiek i inne czasy, np.:  2 p. 
a. ukazuje równoleg o  istnienia ró nych bytów (czas cz owieka, czas sadu), 
b. pokazuje pozorno  (brak) granicy mi dzy wiatem cz owieka i wiatem przyrody, 
c. obrazuje cykliczno  (powtarzalno ) zjawisk, 
d. obrazuje zmienno  (przemijalno ) zjawisk. 

8. Okre lenie funkcji motywu natury w utworze ywot cz owieka poczciwego, np.: 2 p. 
a. wspó tworzy uniwersalny obraz ycia cz owieka, 
b. obrazuje pi kno wiata, uroki ycia, 
c. obja nia prawa rz dz ce yciem cz owieka, 
d. obrazuje trwa o  (nienaruszalno ) ustanowionego przez Boga porz dku, 
e. s u y przekonaniu czytelnika, e akceptacja praw natury czyni cz owieka 

szcz liwym. 
9. Okre lenie funkcji motywu natury w utworze Prawiek i inne czasy, np.:  2 p. 

a. jest metafor  ycia cz owieka (sad), 
b. obja nia uniwersalne prawa rz dz ce yciem cz owieka, 
c. obrazuje uniwersalne zjawiska (np. spo eczne, biologiczne),  
d. obrazuje zwi zek cz owieka z natur , 
e. s u y mityzacji wiata przedstawionego (wspó tworzy opowie  obja niaj c  

wiat), 
f. wspó tworzy ba niowo  wiata przedstawionego (antropomorfizacja). 

10. Podsumowanie, np.: 
Dostrze enie podobie stw i ró nic w obrazowaniu ludzkiego ycia (autorzy ukazuj  
podporz dkowanie ycia cz owieka prawom natury, zauwa aj  cykliczno  zmian 
w naturze. Rej doradza, jak y , Tokarczuk zapisuje swoje obserwacje) oraz 
uwzgl dnienie funkcjonowania motywów czasu i natury.    3 p. 
Dostrze enie podobie stwa i ró nicy w obrazowaniu ludzkiego ycia.   2 p. 
Dostrze enie podobie stwa lub ró nicy w obrazowaniu ludzkiego ycia.   1 p. 

 

Uwaga: za funkcjonalne wykorzystanie kontekstów przyznawano punkty z puli szczególnych 

walorów pracy. 
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Temat 2. Porównaj konwencje literackie podanych tekstów. Zwró  uwag  na wykreowane 
w nich przestrzenie i bohaterów literackich.  

 
I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 26 punktów. 

1. Odkrycie zasady zestawienia tekstów, np.:      3 p. 
a. odmienne konwencje literackie, 
b. opis sytuacji – sklepy, ich w a ciciele, subiekci, 
c. w a ciciel sklepu jako posta  centralna, 
d. sklep jako miejsce szczególnie wa ne dla narratora, 
e. narracja pierwszoosobowa, subiektywna (retrospekcja). 

2. Okre lenie przestrzeni w Lalce, np.:       3 p. 
a. uporz dkowana, 
b. zamkni ta, 
c. powtarzalno , niezmienno , obraz statyczny, 
d. sklep jako makrokosmos – bogactwo towaru, 
e. sklep jako warsztat pracy, 
f. przestrze  wype niona, cz  sklepu pogr ona w ciemno ci, 
g. dzie . 

3. Przedstawienie kreacji bohatera w Lalce, np.:      3 p. 
a. czuwa nad sklepem, 
b. karze i nagradza, wszystko widzi, 
c. subiekci s  mu pos uszni, 
d. dobroduszny i surowy zarazem, 
e. nie opuszcza swojego miejsca, 
f. pogodzony ze wiatem, 
g. panuje nad wiatem, ustanawia prawa, narzuca porz dek, 
h. opanowany, 
i. sentymentalny stosunek narratora do starego Mincla. 

4. Dostrze enie sposobów kreacji bohatera i przestrzeni w Lalce, np.:   3 p. 
a. mimetyzm, 
b. obrazowanie realistyczne, 
c. epicko , szczegó owo  opisu, 
d. prostota j zyka, przejrzysto  stylu.  

5. Okre lenie przestrzeni w opowiadaniu Noc wielkiego sezonu,  np.:    3 p. 
a. symboliczne sensy uporz dkowania przestrzeni (góra–dó ), 
b. przestrze  nieci g a, labiryntowa, 
c. dynamika, niepokój, rozgor czkowanie (przestrze  przekszta ca si ), 
d. sklep jako szaniec broni cy przed wiatem zewn trznym (mikrokosmos, enklawa), 
e. sklep jako warsztat twórczy, magazyn poezji, miejsce kreacji, 
f. jasne wiat o lampy, 
g. jesienna noc. 

6. Przedstawienie kreacji bohatera w opowiadaniu Noc wielkiego sezonu,  np.:  3 p. 
a. patriarcha, prorok (zestawiony z biblijnym Jakubem), 
b. obdarzony nadludzkimi zdolno ciami – wewn trzny s uch, natchniony, wizjonerski, 

twórczy, 
c. osamotniony, subiekci opu cili go (motyw zbuntowanych anio ów), 
d. pe en gniewu, emocji, 
e. dynamiczny, 
f. szalony, 
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g. w opozycji do wiata i t umu, 
h. wieloznaczno  opozycji: ojciec – t um kupuj cych (np. jednostka – masa, poezja –  

proza codzienno ci, kreacjonizm – rutyna, warto ci duchowe – materializm), 
i. w zetkni ciu z t umem ponosi kl sk , 
j. pe en l ku i fobii, 
k. fascynacja narratora ojcem. 

7. Dostrze enie sposobów kreacji bohatera i przestrzeni w opowiadaniu Noc wielkiego 

sezonu, np.:          5 p. 
a. odej cie od mimetyzmu (np. oniryzm, kreacjonizm, mityzacja), 
b. obrazowanie fantastyczne, 
c. elementy groteski, 
d. hiperbolizacja, 
e. subiektywizm, ekspresyjno , 
f. poetycko  uj cia, metaforyczno , 
g. emocjonalno , 
h. odwo ania do Biblii (np. walka z grzechem, jasno ci z ciemno ci , góra Synaj, 

Kanaan, posta  Moj esza, klienci jako czciciele Baala), 
i. plastyczno  opisu (zmys owo  opisu). 

8. Podsumowanie, np.: 
Dostrze enie podobie stw i ró nic w podanych fragmentach; dostrze enie zwi zku poetyki 
portretowania wiata z wymow  fragmentów.      3 p. 
Dostrze enie podobie stw i ró nic w podanych fragmentach.     2 p. 
Dostrze enie podobie stwa lub ró nicy w podanych fragmentach.    1 p. 
 
II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty) 
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 p. 
uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  
g ównych cz ci.          1 p. 

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

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, fleksja,       8 p. 
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia 
i fleksja,           6 p. 
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  poprawne: 
sk adnia, s ownictwo, frazeologia,       4 p. 
j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 
(s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych,       2 p. 
j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów 
sk adniowych, leksykalnych.        1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 
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V. ZAPIS (maksymalnie 2 punkty) 
bezb dna ortografia, 
poprawna interpunkcja (nieliczne b dy),      2 p. 
poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), 
na ogó  poprawna interpunkcja.        1 p. 

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

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY       0–4 
 
 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


