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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II 

 
Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu Laudacja Tadeusza Różewicza. 
 
 
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę 
językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę ucznia, należy 
stosować punktację z modelu. 

Uwaga: Za pełną odpowiedź przyznaje się maksymalną liczbę punktów, za niepełną – 
wskazaną w rubryce „punkty cząstkowe”. Nie należy przyznawać połówek punktów. Za brak 
odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. 
 
 
 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedzi Punkty 
cząstkowe 

Maksymalna 
liczba punktów 

1.  Laudacja została wygłoszona z okazji otrzymania przez 
Tadeusza Różewicza doktoratu honoris causa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

0 1 

2.  a/ rektora UJ, 
b/ najwyższych władz uczelni, 
c/ zaproszonych gości, 
d/ Tadeusza Różewicza. 

1,2,3 
 

4 

3.  a/  laudator = chwalca 0 1 

4.  Zadanie, które mi powierzono jest zaszczytne i radosne, ale 
zarazem nieproste. 

0 1 

5.  honorowy stopień naukowy nadawany przez wyższe uczelnie 
osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki albo kultury 

0 1 

6.  a/ argumentem 0 1 

7.  fascynacja, zdumienie, szok, skandal, pułapka 0 1 

8.  - eliminacja i zakwestionowanie środków uważanych za 
wyznaczniki poezji 

- rezygnacja z metaforyki , 
- rezygnacja z wyrazów dźwiękonaśladowczych, 
- zaproponowanie niemetaforycznego obrazowania, 
- protest przeciw poezji pojmowanej jako samoistny język 

w języku 
 

1 
 

2 

9.  a/ na zasadzie przeciwstawienia: poezja: nie piękna, lecz (…) 
wzniosłości; 
b/ na zasadzie wyliczenia: np.: poezja rozpaczy i goryczy 

1 
 
 

2 

 1 
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losy polskiego 
Everymana 

powszechna sytuacja 
człowieka 
w mijającym XX w 

odwieczna kondycja 
człowieka 

- porażenie 
zbrodniami 
wojennymi 

- bezbronność 
ofiar… 

- skażenie 
okrucieństwem 
i pogardą… 

- potrzeba ładu 
moralnego 
i niemożność 
uwolnienia się od 
koszmarów wojny, 

- złudne nadzieje 
na sprawiedliwy 
porządek 
społeczny… 

- trywialność 
konsumpcyjnego 
stylu życia… 

- koniunkturalizm… 
        itp. - zgodnie         
        z tekstem  
 

- cywilizacja 
współczesna jako 
świat bez 
aksjologicznego 
centrum, 

- jednostka traci 
poczucie 
tożsamości i 
zdolność 
do tworzenia więzi 
międzyludzkich 

- człowiek pogrążony 
w nudzie, 
kłamstwie 
i występku. 

- człowiek w sidłach 
fizjologii, 

- człowiek 
odczuwający 
metafizyczną 
bezdomność, 

- skazany 
na egzystencję 
absurdalną 
równoznaczną 
z nihilizmem. 

10.  

Przyznajemy 1 punkt za wypisanie trzech nagłówków i po 
1 punkcie za umieszczenie w każdej z kolumn dwóch 
poprawnych zapisów. Razem 1+(3x1)=4pkt 

1  
+3 x1 

4 

11.  a/ świat pozbawiony jednoznacznie określonych najwyższych  
wartości  
albo/ i 
b/ świat pozbawiony  autorytetu moralnego (ew. źródła 
wartości). 

1 
za trafną, 
ale mało 

precyzyjną 
odpowiedź 

2 

12.  - w poezji tej obecna jest solidarność z cierpiącymi, 
- szacunek dla etosu ludzi prostych, 
- wierna pamięć bliskich, 
- znaki transcendencji, 
- obrona i usprawiedliwienie człowieka, 
- protest przeciw zatracie wartości humanistycznych. 

1,2,3 
 

4 

13.  a/ najważniejsza racja 
- ze względu na wagę i siłę oddziaływania poezji Różewicza 

nikt nie pozostaje wobec niej obojętny poezji, 
b, c/ inne racje 
- twórczość T. R. to poesis docta (poezja uczona) 
- przynosi przenikliwą diagnozę sytuacji sztuki współczesnej, 
- czerpie inspiracje z wielkiego dziedzictwa kultury, 
- tworzy ekwiwalenty słowne dzieł sztuki różnych wieków, 
- ewokuje tragizm biografii twórców udręczonych … 

(wystarczy wymienić dwa przykłady) 
d/ jeszcze jedna racja 
- związki z Krakowem 

1,2,3 
 

4 

14.  rezygnując ze stylu podniosłego (oficjalnego)  0 2 
Razem   30 

 

 2 


