
a n a l i z y  w y p r a c o w a ń  u c z n i o w s k i c h

Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob1. Był to mąż sprawiedliwy, pra-
wy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność 
jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset 
jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym 
człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu. […]

Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego 
brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: „Woły orały, a oślice pasły 
się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem po-
zabijali, ja sam uszedłem, by ci o tym donieść”. Gdy ten jeszcze mówił, 
przyszedł inny i rzekł: „Ogień Boży2 spadł z nieba, zapłonął wśród owiec 
oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść”. Gdy 
ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: „Chaldejczycy zstąpili z trzema 
oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam 

uszedłem, by ci o tym donieść”. Gdy ten jeszcze mówił, przy-
szedł inny i rzekł: „Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu 
najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, po-
ruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż po-
umierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść”.

Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, od-
dał pokłon i rzekł:

Temat:

Księga Hioba (fragmenty)

W wypracowaniu pt. Człowiek wobec 
cierpienia wykorzystaj wnioski 
z interpretacji fragmentów Księgi 
Hioba oraz Trenu XI Jana Kochanowskiego. 
Czytając podane teksty, zapoznaj się 
z przypisami.

1 Hiob – imię 
znaczące

po hebrajsku: 
prześladowany, 

doświadczony
2 ogień Boży 

– piorun
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„Nagi wyszedłem z łona matki
i nagi tam wrócę.
Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!”

W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypi-
sał Bogu nieprawości.

(Hi 1,1–3.13–22)

Fraszka cnota! – powiedział Brutus porażony3…
Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony!
Kogo kiedy pobożność jego ratowała?
Kogo dobroć przypadku złego uchowała?
Nieznajomy wróg4 jakiś miesza  ludzkie rzeczy
nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy.
Kędy jego duch wienie, żaden nie ulęże5;
praw-li, krzyw-li6, bez braku7 każdego dosięże.
A my rozumy swoje przedsię udać chcemy8:
hardzi między prostaki9, że nic nie umiemy,
wspinamy się do nieba, Boże tajemnice
upatrując10: ale wzrok śmiertelnej źrzenice11

tępy na to! Sny lekkie, sny płoche nas bawią,
które się nam podobno nigdy nie wyjawią…
żałości! co mi czynisz? Owa12 już oboje
mam stracić: i pociechę, i baczenie13 swoje?

Jan Kochanowski Tren XI

Propozycja oceny rozwinięcia tematu
(można otrzymać maksymalnie 15 punktów spośród 19 wskazanych w modelu)

I.

II.

Model rozwinięcia tematu 

Bohaterowie
1. Hiob:
   a) człowiek zamożny, wybitny, wybrany, / 1
   b) odznacza się wyjątkową postawą moralną (sprawiedliwy, prawy…). / 1
2. Podmiot liryczny w Trenie XI:
   a) człowiek wykształcony, znawca kultury (cytuje Brutusa), / 1
   b) mędrzec, filozof, pragnący zbadać Boże tajemnice. / 1
Przyczyny cierpienia
1. Hiob:
   a) utrata majątku, rodziny, / 1
   b) nieszczęście z woli Boga (ogień Boży). / 1

3 Brutus porażony – zabój-
ca Cezara; przed samobój-
czą śmiercią powiedział 
podobno: „O, nędzna cnoto, 
byłaś tylko słowem”; Brutus 
był zwolennikiem filozofii 
stoickiej
4 nieznajomy wróg – nie-
znana wroga siła, zły los, 
fatum
5 nie ulęże – nie uchowa się
6 praw-li, krzyw-li – czy zły, 
czy dobry
7 bez braku – bez wyjątku
8 rozumy swoje przedsię 
udać chcemy – chcemy 
przecież uchodzić za mą-
drych, rozsądnych
9 hardzi między prostaki 
– wywyższamy się nad ludzi 
prostych, mimo że nic nie 
wiemy
10 upatrując – pragnąc 
zrozumieć
11 źrzenice – źrenicy
12 owa – oto
13 baczenie – rozsądek
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2. Podmiot liryczny w Trenie XI:
   a) utrata dziecka, / 1
   b) zwątpienie w Bożą sprawiedliwość (np. kogo kiedy pobożność jego 

ratowała), / 1
   c) zachwianie wiary w potęgę umysłu człowieka (np. wzrok śmiertelnej 
 źrzenice tępy na to), filozofię, stoicką cnotę. / 1
Postawy wobec cierpienia
1. Hiob:
   a) rozpacz (rozdarł szaty), / 1
   b) przekonanie, że nic tak naprawdę nie należy do człowieka (Nagi wy-

szedłem z łona matki…), / 1
   c) akceptacja (dał Pan i zabrał Pan). / 1
2. Podmiot liryczny w Trenie XI:
   a) gorycz, szyderstwo – tonacja wypowiedzi, / 1
   b) poczucie zagrożenia (Nieznajomy wróg jakiś), / 1
   c) uświadomienie sobie własnej nicości (nic nie umiemy), / 1
   d) rozpacz, trwoga (żałości, co mi czynisz?). / 1
Wnioski
1. Hiob to wzorzec osobowy człowieka, którego niezachwiana wiara w Boga
  chroni przed upadkiem w cierpieniu; dydaktyzm Księgi Hioba. / 1
2. Tren XI – cierpienie jest doświadczeniem, które może zburzyć dotychcza-
  sowy system wartości, światopogląd. / 1
3. Obydwa teksty – próba zgłębienia sensu cierpienia, uniwersalność pro-
  blemu. / 1

Człowiek chce być szczęśliwy i radosny, ale czasem przychodzą bóle 
i cierpienia. Wtedy nasuwa się pytanie: „Dlaczego?” Stajemy się wtenczas 
źli, rozdrażnieni, przestajemy normalnie żyć, popadamy w histerię. Niektóre 

Uwaga:
Za trafne, nieuwzględnione w modelu spostrzeżenia i wnioski można uzyskać 
od 1 do 4 punktów. 
Model nie narzuca porządku wypowiedzi piszącego, proponuje równoległe oma-
wianie podanych tekstów, lecz możliwy jest także inny układ treści.

– oznaczenie w trzeciej kolumnie odsyła do powyższego modelu
– jeżeli cyfry są wzięte w nawias, oznacza to, że dana informacja jest powtórzona 
i nie można przyznać punktu
– fragmenty zgodne z modelem odpowiedzi zapisano drukiem niebieskim
– błędy podkreślono

III.

IV.

styl

RAZEM 19 punktów

Praca napisana przez uczennicę A
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Objaśnienie
Błąd stylistycznyWieloznaczność sformułowania "stać się złym". W tym przypadku lepszy byłby czasownik "złościć się".



cierpienia są krótkie, po pewnym czasie znikają, nie czyniąc większego 
śladu, zaś inne potrafią zostawić wciąż otwarte rany w sercu, nawet 
do końca dni człowieka. Dlatego z cierpieniem zmagają się medycyna, 
filozofia czy religia.

Temat cierpienia przedstawia Hiob, który stracił cały swój majątek, 
oraz potomstwo. Był on człowiekiem dobrym, sprawiedliwym, dawał 
pracę wielu służącym. Bóg kochał go, nagradzał na różne sposoby: 
stadami owiec, osłów, zdrowiem oraz dał mu dostatek i dziesięcioro 
dzieci. Hiob cieszył się z tych darów od Pana. Bóg nie zabierał mu 
niczego, ale po rozmowie z szatanem zgodził się poddać Hioba próbie. 
Szatan zabrał mu wszystko – stada, służbę, majątek i potomstwo. Hiob 
cierpiał, „rozdarł szaty”. Choć zrozpaczony, był silny, nadal wierzył 
w Boga. Wiedział, że tylko on może zabrać mu wszystko. Hiob miał 
ogromną ranę w sercu z powodu utraty dzieci, lecz nie obwiniał za to 
Boga – „dał Pan i zabrał Pan”. Mimo tak skrajnej rozpaczy nie zaparł 
się on Pana, zaś ten zwrócił mu szczęście. 

Celem tej opowieści jest przesłanie dla cierpiących lub obawiających 
się cierpienia. Może nie gwarantuje ono bezpośrednio ulgi ani nie chroni 
przed cierpieniem, ale ludzie z czystym sumieniem mogą uzyskać 
spokój. Z Księgi Hioba wynika, że cierpienie nie jest karą za grzechy 
i nie można go uniknąć, nawet żyjąc w cnocie.

Problem cierpienia porusza Jan Kochanowski w swych Trenach. 
Możnaby powiedzieć, że boi się on zwariować, stracić rozum – 
„baczenie” z powodu ciężkich doświadczeń. Nie wspomina w Trenie XI 
o bezpośredniej przyczynie cierpienia, ale znamy ją na podstawie innych 
utworów z tego cyklu. Po śmierci swej ukochanej córeczki Urszulki, 
Kochanowski ma głęboką ranę w sercu. Wie, iż nieszczęście dosięgnie 
każdego – i dobrego, i złego człowieka. Rozumie, że choćby był święty, 
bardzo pobożny, to i tak, prędzej czy później spotkałoby go nieszczęście 
i cierpienie. Jednak chce też zrozumieć „Boże tajemnice”, pragnie sobie 
wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Nie umiejąc odpowiedzieć na to 
pytanie, boi się, iż stracił już wszystko. Z początku ma wątpliwości 
co do sensu swojego cierpienia oraz wyznawanej filozofii stoickiej. 
Powoli powraca uspokojenie i wiara w przyszłe spotkanie z ukochaną 
Urszulką, ale ludzkie, niewyjaśnione cierpienie ojca pozostaje. Dlatego 
problem cierpienia poruszony przez poetę w Trenach jest problemem 
odwiecznym.

Cierpienie jest boleścią. Zostawia ślady, dosięga wszystkich ludzi 
– uczciwych, cnotliwych czy złych. Nie omija nikogo, choć nie zawsze 
jest tak dokuczliwe dla wszystkich. Niektórzy ludzie, na przykład 
Kochanowski, bardziej cierpią, gdyż są przekonani, że ich nieszczęście 
ominie, bo są pobożni, sprawiedliwi. Kochanowski popada w otchłań 
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Objaśnienie
Przyczyny cierpienia: Hiob - utrata majątku.Bohaterowie: Hiob - odznacza się wyjątkową postawą moralną ("sprawiedliwy", "prawy"...).

Objaśnienie
Bohaterowie: Hiob - człowiek zamożny, wybitny, wybrany.

Objaśnienie
Przyczyny cierpienia: Hiob - nieszczęście z woli Boga ("ogień Boży").

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: Hiob - akceptacja ("dał Pan i zabrał Pan").

Objaśnienie
Wnioski: Hiob to wzorzec osobowy człowieka, którego niezachwiana wiara w Boga chroni przed upadkiem w cierpieniu; dydaktyzm Księgi Hioba.

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - rozpacz, trwoga ("żałości, co mi czynisz?").

Objaśnienie
Przyczyny cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - utrata dziecka.

Objaśnienie
Przyczyny cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - zwątpienie w Bożą sprawiedliwość ("kogo kiedy pobożność jego ratowała").Bohaterowie: podmiot liryczny w Trenie XI - mędrzec, filozof, pragnący zbadać "Boże tajemnice".

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - uświadomieniePrzyczyny cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - zachwianie wiary w potęgę umysłu człowieka ("wzrok smiertelnej źrzenice tępy na to"), filozofię stoicką, cnotę.

Objaśnienie
Błąd frazeologicznyBłędny związek frazeologiczny "nie czynić śladu"; powinno być: "nie pozostawiać śladu".

Objaśnienie
Błąd logiczny i błąd składniowyBłąd w myśleniu ("przedstawiać temat") i błędny, wieloznaczny szyk wypowiedzenia.Błąd interpunkcyjnyW zdaniu pojedynczym nie stawiamy przecinka przed spójnikiem "oraz".

Objaśnienie
Błąd logicznySformułowania z różnych porządków logicznych: "nagradzał stadami [...] oraz dał dostatek".

Objaśnienie
Błąd ortograficznyZ wyrazami o funkcji czasownikowej (można, warto, trzeba, wolno, niepodobna) cząstkę "by" pisze się rozdzielnie.Błąd stylistycznyUżycie sformułowań tautologicznych ("zwariować" i "stracić rozum") należących do różnych stylów.

Objaśnienie
Błąd interpunkcyjnyWtrącenie "prędzej czy później" powinno być z dwóch stron wydzielone przecinkami.

Objaśnienie
Błąd logicznyNiejednoznaczność wypowiedzenia.Błąd stylistycznyNadużywanie wyrazów "problem" i "cierpienie".

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: Hiob - rozpacz ("rozdarł szaty").



Cierpienie od niepamiętnych czasów towarzyszy ludzkiej egzystencji. 
Pamiętamy ludzi skazanych na męki przez wszechwładnych bogów 
w starożytnej Grecji czy pierwszych chrześcijan gnębionych przez 
okrutnych władców w Rzymie. Musimy zadać sobie pytanie: czym jest 
cierpienie i dlaczego człowiek prawy może być na nie skazany? Czy 
zawsze spotyka nas zasłużony los? W moim wypracowaniu postaram 
się rozstrzygnąć powyższe problemy.

Rozwinięcie tematu – 14 punktów
Kompozycja – 1 punkt
Styl – 1 punkt
Język – 9 punktów
Razem – 25 punktów

Autorka trafnie odczytuje sens podanych tekstów, choć czyni to raczej intu-
icyjnie. Potrafi wykorzystać znajomość kontekstów, ale te odwołania są niepre-
cyzyjne – widać luki w rozumowaniu, np. w przedostatnim akapicie zupełnie 
nieuzasadnione wydaje się stwierdzenie dotyczące powrotu do równowagi Ko-
chanowskiego; chodzi tu zapewne o zakończenie cyklu Trenów, ale o tym pi-
sząca nie wspomina.

Strukturze wypracowania też można wiele zarzucić. Ogólnie układ tre-
ści jest funkcjonalny, lecz poszczególnym częściom daleko do przejrzystości. 
Świadczą o tym powtarzające się spostrzeżenia. Błędu tego można by uniknąć, 
wcześniej konstruując plan.

Nad stylem także trzeba jeszcze popracować. Jest wprawdzie komunika-
tywny, ale niejednorodny – miejscami ociera się o język potoczny, natomiast 
niektóre wyrażenia i zwroty są zbyt górnolotne (razi stylistyczny motyw prze-
wodni – „rana w sercu”).

Język na ogół poprawny.

szczególne walory tekstu są oznaczone: + 1

smutku i staje się prawie bezbożnikiem. Nie godzi się z cierpieniem 
i jego konsekwencjami. Ludzie stają się zupełnie innymi osobami po 
takich przeżyciach, toczą bój z cierpieniem i albo wygrywają, albo 
ponoszą klęskę.

Punktacja

Komentarz

IV/ 2

Praca napisana przez ucznia B
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Objaśnienie
Wnioski: Tren XI - cierpienie jest doświadczeniem, które może zburzyć dotychczasowy system wartości, światopogląd.



Księga Hioba jest utworem poruszającym aspekt cierpienia 
niezawinionego. Główny bohater był bowiem człowiekiem prawym 
i nigdy nie sprzeciwiał się Bogu. Stwórca jednak wystawił go na próbę. 
Hiob stracił majątek, dzieci, zdrowie i został dotknięty cierpieniem. 
Trzykrotnie posłaniec przyniósł mu tragiczne wieści.

Straty nie załamują w bohaterze żywej wiary. Słowa: „Dał Pan 
i zabrał Pan” świadczą o pełnym zrozumieniu decyzji Boga i nie 
sprzeciwianiu się woli Stwórcy. Co więcej, Hiob chwali imię Pana, który 
doświadczył go tak okrutnie. Potwierdzają to słowa: „Niech będzie 
imię Pańskie błogosławione!” Hiob okazał się wzorem cierpliwości 
i za wierność Bogu oraz całkowite poddanie się jego woli odzyskał 
z powrotem utracone mienie i rodzinę. Odkupiona przez niego radość 
życia była tym większa, że wzbogacona przeżytymi cierpieniami.

Treny są poematem o wielkiej rozpaczy, cierpieniu ojca po 
stracie „pociechy”, ukochanej córki. Żal podmiotu lirycznego jest 
jednocześnie skargą na los tak okrutny i niesprawiedliwy. Rozpacz 
wypływa z wewnętrznego niepogodzenia się ze stratą.

W Trenie XI zostaje podane w wątpliwość stoickie pojęcie cnoty. 
Autor pisze: „Fraszka cnota! – powiedział Brutus porażony”. Ma to 
niewątpliwie świadczyć o jej błahości. Cnota jest tylko drobiazgiem, 
którym nikt się nie przejmuje i który na nic się nie przydaje. „Kogo 
kiedy pobożność jego ratowała?” – pyta szyderczo podmiot liryczny, 
zauważając, że nieważne, kto cnotliwy a kto nie, i tak nie uchroni się 
przed losem. Tak jak w przypadku zabójcy Cezara, którego rozliczne 
cnoty nie obroniły przed śmiercią.

Kochanowski próbuje nam uświadomić moc wyroków boskich. 
Ten, kto sądzi, że jest w stanie je przeniknąć, jest głupcem. Świadczą 
o tym słowa: „Wzrok śmiertelnej źrzenice tępy na to!”. Człowiek jest 
tylko istotą małą i niedane mu jest zrozumienie własnego losu, który 
przecież nie od niego zależy. Świat jest bytem ogarniętym chaosem, 
pozbawionym jakiegokolwiek porządku. Jest to bardzo wyraźne 
zakwestionowanie renesansowej harmonii.

Utwór ten porusza także niezwykle ważne pojęcie dobra i zła. Autor 
dość dobitnie podkreśla, że nie liczy się to, jakim człowiekiem się jest, 
gdyż Bóg jednakowo traktuje prawych i niegodziwych. Potwierdzają 
to słowa: „Praw-li, krzyw-li, bez braku każdego dosięże”. W tym 
właśnie trenie, w dwóch ostatnich wersach, odzywa się głos człowieka 
przerażonego tym chaosem, bojącego się utraty resztek rozsądku 
i upadku w szaleństwo: „żałości! co mi czynisz? Owa już oboje / Mam 
stracić: i pociechę, i baczenie swoje?” Budzi się w nim sprzeciw, chęć 
odzyskania równowagi psychicznej.

o

fraz.

log.

I/1b
II/1b
II/1a

III/1c

IV/1

II/2a

II/2c

III/2a
II/2b

III/2c

+1

(II/2b)

6

Objaśnienie
Bohaterowie: Hiob - człowiek zamożny, wybitny, wybrany.

Objaśnienie
Przyczyny cierpienia: Hiob - nieszczęście z woli Boga (ogień Boży).Przyczyny cierpienia: Hiob - utrata majątku, rodziny.

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: Hiob - akceptacja ("dał Pan i zabrał Pan").

Objaśnienie
Wniosek: Hiob to wzorzec osobowy człowieka, którego niezachwiana wiara w Boga chroni przed upadkiem w cierpieniu; dydaktyzm księgi Hioba.

Objasnienie
Przyczyny cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - utrata dziecka.

Objaśnienie
Przyczyny cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - zachwianie wiary w potęgę umysłu człowieka ("wzrok smiertelnej źrzenice tępy na to"), filozofię stoicką, cnotę.

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - gorycz, szyderstwo (tonacja wypowiedzi).Przyczyny cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - zwątpienie w Bożą sprawiedliwość ("kogo kiedy pobożność jego ratowała").

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - uświadomienie sobie własnej nicości ("nic nie umiemy").

Objaśnienie
Walor: odwołanie do kontekstu filozofii epoki.

Objaśnienie
Błąd ortograficznyPartykułę "nie" jako wykładnik zaprzeczenia piszemy z rzeczownikami łącznie.

Objasnienie
Błąd frazeologicznyBłędny tautologiczny związek "odzyskać z powrotem".

Objaśnienie
Błąd logicznyBłąd w myśleniu - niejasne przyczyny i skutki.



Rozwinięcie tematu – 12 punktów
Kompozycja – 1 punkt
Styl – 3 punkty
Język – 12 punktów
Szczególne walory – 2 punkty
Razem – 30 punktów

Praca dojrzalsza od poprzedniej w warstwie interpretacyjnej i stylistycznej. 
Jednak autor nie zapanował nad swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. Płyną 
one dość swobodnie, ale potokiem raczej nieokiełznanym. Pierwszym manka-
mentem kompozycyjnym są proporcje: Kochanowski wyraźnie dominuje (wiem, 
ciekawszy, bardziej skomplikowany, lecz to żadne usprawiedliwienie). Drugim 
– brak spójności pomiędzy fragmentem poświęconym Hiobowi a częścią nale-
żącą do Trenu XI. Powtarzające się spostrzeżenie jest błędem trzecim (którego 
można by uniknąć, konstruując wcześniej plan).

Styl, aczkolwiek niewolny od drobnych uchybień, jest swobodny i jasny. Ta-
kiego życzyłabym sobie u wszystkich pierwszoklasistów.

Językowi nie przyganię, w zasadzie zgodny z normą. Zdania przejrzyście 
zbudowane, z jednym wyjątkiem.

Danuta Górniak

„Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny 
zaczyna” – słowa Czesława Miłosza są doskonałą puentą moich 
rozważań o cierpieniu. Musimy pamiętać, że nie możemy poddawać 
się złemu losowi. Cierpienie nie jest bowiem karą za grzechy, może 
być natomiast próbą naszej wiary. Człowiek nie uniknie nieszczęść. 
Gdyby życie było pozbawione smutków, wielkie radości przestałyby 
sprawiać przyjemność.

Problem cierpienia jest niezbadany i będzie nam towarzyszył przez 
całe życie.

Punktacja

Komentarz

+1

III/2d

7

Objaśnienie
Przywołanie kontekstu wiersza Czesława Miłosza Walc.

Objaśnienie
Postawy wobec cierpienia: podmiot liryczny w Trenie XI - rozpacz, trwoga ("żałości, co mi czynisz?").
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