
Schematy punktowania zadań do arkusza Błogosławiony trud 
 
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
B C C D D A D D D B 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
B B B B C D A D C D 

 
Model oceniania  do  zadań otwartych krótkiej odpowiedzi 
Uwaga! 
Nie przyznaje się punktów za cytowanie, jeśli uczeń nie był o to proszony. 
W odpowiedziach uczniów dopuszczalne są inne trafne sformułowania, jeśli właściwie 
oddają wskazany sens wiersza lub jego fragmentu.
Na ocenę zadań KO (nr 21 – 28) nie wpływają błędy językowe, ortograficzne                    
i interpunkcyjne. Błędy rzeczowe bierze się pod uwagę tylko wtedy, gdy są bezpośrednio 
związane z poleceniem. 
 
 
Nr 
Zada
nia 

 
Przykład odpowiedzi  poprawnej  
 

 
Punk
tacja 

 
Zasady przydzielania punktów 

21. 

 
Szewczyk w nocy szyje buty dla Boga. 

0-1 

 
Punkt przyznaje się za poprawne 
określenie wszystkich 
wymaganych elementów sytuacji 
lirycznej (czas, bohater, jego 
czynność), także jeżeli 
odpowiedź jest szersza. 

22. 

 
Neologizm  lub wyraz nowo utworzony 
Uosobienie lub personifikacja 
Apostrofa 
Przenośnia lub metafora 
 

0-1 

 
Przyznaje się 1 punkt za trafne 
nazwanie co najmniej trzech 
środków stylistycznych. 
 

23. 

 
Daleko we mgle, tuż nad kominem 
widać księżyc.  
 
W mroku na końcu ulicy stoi wysoka 
latarnia. 
 
Panie Boże, przyjmij ode mnie wielki 
dar. 
 
Boże, dałeś mi istnienie jak chleb, 
który mi starczy na całe życie. 

0-2 

 
Przyznaje się:  
 1 punkt za właściwe wyrażenie 
sensu jednego cytatu,  
2 punkty za właściwe wyrażenie 
sensu  dwóch cytatów. 
 



24. 

  
Dzięki zastosowaniu środków 
stylistycznych tekst wiersza jest barwny, 
żywy, obrazowy i bardziej interesujący dla 
odbiorcy. 

0-1 

 
Przyznaje się 1 punkt 
za co najmniej jedno trafne 
określenie funkcji środków 
stylistycznych w utworze.  
 

25. 

 
Szewczyk wyraża miłość i troskę oraz 
wdzięczność za to, że Bóg dal mu życie.  
 

 
0-1 

 
Przyznaje się 1 punkt za podanie 
co najmniej jednego uczucia 
trafnie odczytanego ze słów 
bohatera. 
 

 
26. 

 

 
W sensie ogólnym szewczyk to każdy 
człowiek, but jest jego dziełem 
(wytworem), a szycie - to ludzka praca. 
 

0-1 

 
Przyznaje się 1 punkt za trafne 
odczytanie metaforycznego 
(parabolicznego) sensu wiersza. 
  

 
27. 

 
Praca jest jedną z najważniejszych rzeczy 
w życiu człowieka, wypełnia  życie, nadaje 
mu sens. Szczególnie cenna i potrzebna 
(błogosławiona) jest praca twórcza, 
wykonywana bezinteresownie i z radością. 
 

0-1 

 
Przyznaje się 1 punkt za każde 
trafne odczytanie przesłania 
wiersza (co najmniej jedna myśl).

28. 

 
Obaj bohaterowie wykonują pracę 
nadludzką, której ukończenie wydaje się 
niemożliwe.  
Syzyf sprzeciwił się bogom i został za  to 
ukarany ciężką, beznadziejną pracą. 
Szewczyk natomiast nie pracuje za karę, 
lecz z miłości do Boga i z własnej woli,  
a praca sprawia mu wielką radość. 
  

0-1 

 
Przyznaje się 1 punkt za trafne 
odczytanie i podanie co najmniej 
jednego podobieństwa lub jednej 
różnicy. 
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