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I  STRESZCZENIE 

 

Czym jest streszczenie tekstu nieliterackiego? 

• Jest formą przetwarzania tekstu/wykonywania działań na tekście. 

• Polega na takim przekształceniu tekstu, że radykalnie zmniejszona zostaje objętość tekstu  

(standardowa długość to 10% tekstu wyjściowego) przy zachowaniu zasadniczej myśli. 

• Streszczenie tworzone jest metodą: 

a) skrótu lub/i 

b) uogólnienia lub/i 

c) przekładu z jednego systemu pojęciowego na inny […] 

Struktura streszczenia tekstu nieliterackiego:  

Temat = to, o czym jest, czego dotyczy tekst. 

Remat = to, co się o tym temacie mówi w tekście. 

Streszczenie uwzględnia tematyczno-rematyczny podział tekstu oryginalnego oraz hierarchiczność tego 

podziału, zmierzając do: 

a) sformułowania zarówno tematu i rematu całego tekstu, 

b) określenia rozczłonkowania tematycznego, a więc  do dokładnego sprecyzowania szczegółowości 

 („głębokości”) operacji streszczania dla kolejnych  akapitów tekstu. 

Struktura streszczenia tekstu nieliterackiego 

Pytania podstawowe (pytania do tematu): 

• czym się mówi w tekście? Czego dotyczy tekst? Jaka jest główna myśl/problem tekstu? Te pytania 

pozwolą określić TEMAT tekstu. 

• Co na temat problemu zostało powiedziane w tekście? Co autor tekstu mówi w nim o głównym 

temacie/problemie?  

Te pytania pozwolą odtworzyć i zreferować REMAT tekstu. 

Składniki fakultatywne streszczenia (pytania do rematu): 

• nadawca/autor: nazwisko może być pomijane jako wiadome z góry; bywa werbalizowane ze 

względów kompozycyjno-stylistycznych 

• operacje nadawcy, np. bada, analizuje, dowodzi, wnioskuje, omawia, pokazuje, wyjaśnia, 

porządkuje, wylicza, ilustruje przykładami 

• materiał (na jakiej podstawie autor opiera swoje tezy) 

• założenia (na czym autor opiera decyzje) 

• metoda (jakimi metodami posługuje się autor w dochodzeniu do celu) 

• intencje (z jaką intencją autor się wypowiada) 

• idea (jaka jest ogólna koncepcja tekstu) 

• ocena, np. najważniejszym składnikiem badań jest… 
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• komentarz, np. autor w jasny sposób obrazuje… 

Etapy pracy nad tekstem poddawanym streszczeniu: 

ETAP 1. 

DOKŁADNA LEKTURA TEKSTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ STRESZCZONY, ZROZUMIENIE JEGO 

SENSU. 

• Procedurę streszczania tekstu rozpoczynamy od dokładnego przeczytania i zrozumienia tekstu 

wyjściowego. 

• Określamy temat tekstu i jego główną myśl. Aby określić temat tekstu, trzeba w tekście podkreślić 

słowa - klucze, czyli takie, które dominują w tekście. 

ETAP 2. 

OKREŚLENIE GŁÓWNEGO ZAŁOŻENIA/STANOWISKA AUTORA/AUTORÓW TEKSTU. 

• Szukamy w tekście sformułowań stanowiących uogólnienie i zaznaczamy na tekście. 

• Formułujemy tezę tekstu. 

ETAP 3. 

WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI SKŁADOWYCH TEKSTU I OKREŚLENIE ZAGADNIEŃ, KTÓRE 

TE CZĘŚCI PODEJMUJĄ : 

Wprowadzenie, uogólnienie, argument z przykładem, drugi przykład, wprowadzenie drugiego 

przykładu, pogłębienie, wprowadzenie pojęć, doprecyzowanie, wyjaśnienie, podsumowanie, 

konkluzje 

ETAP 4. 

PISZEMY STRESZCZENIE TEKSTU 

• Rozpoczynamy od zdania wprowadzającego, uogólniającego tekst. 

• Teraz przechodzimy do przedstawienia rodzajów pamięci występujących u słoni. 

• Ponieważ większość tekstu to przykłady i odwołania do badań naukowych, zatem należy o tym 

napisać w streszczeniu. 

• Streszczenie kończymy wnioskiem/ konkluzją. 

ETAP 5. 

SPRAWDZAMY, CZY NAPISANE STRESZCZENIE OBEJMUJE CAŁOŚĆ TEKSTU 

ORYGINALNEGO 

ETAP 6. 

SPRAWDZAMY, CZY NAPISANE STRESZCZENIE JEST NAPISANE Z ZACHOWANIEM ZASAD 

ZWIĘZŁOŚCI I KLAROWNOŚCI STYLU 

Zwięzłość i klarowność tekstu streszczenia można osiągnąć m.in. poprzez: 

• Pominięcie elementów oryginału nieistotnych dla zrozumienia treści, np. przykładów, dygresji oraz 

fragmentów powtarzających się; 

• Przekształcanie mowy zależnej oryginału (dialogów, cytatów, przytoczeń) na mowę niezależną; 

• Zastąpienie kilku wyrazów o węższym zakresie znaczeniowym jednym wyrazem nadrzędnym; 
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• Zastąpienie dwuwyrazowej konstrukcji o charakterze związku łączliwego jednym wyrazem, np. 

złożyć podziękowania – podziękować. 

Zadanie 1. 

Ja, Aleksander Wielki... (fragmenty) 

Przeczytałem teraz Żywoty sławnych mężów Plutarcha z Cheronei, których drugie wydanie w przekładzie 

Mieczysława Brożka ukazało się niedawno w Bibliotece Narodowej. Żachnąłem się najpierw, widząc, 

że odstąpiono od dawnego przekładu Filipa Golańskiego, gdyż jedna z przyjemności obcowania z tym 

tekstem polega na tym, że jest to ten sam, na którym uczyli się czytać, żyć i pisać Mickiewicz, Mochnacki, 

Kościuszko i tylu innych, lecz złość mi przeszła, gdy tylko wczytałem się w tłumaczenie znakomitego 

filologa, mojego krakowskiego sąsiada, który jako młody asystent, powróciwszy w drugim roku okupacji 

z Dachau, gdzie był więziony z całym zespołem profesorów i wykładowców UJ, zechciał poświęcić trochę 

czasu mnie, pętakowi, i dokonał ze mną przekładu i rozbioru zdania ciconia renam devorat.  Otóż jego 

przekład Plutarcha jest świetny. Polszczyzna zupełnie współczesna, pełna najzwyczajniejszych wyrażeń 

znanych z mowy potocznej i z gazety, naturalna jednakże, nie szukająca w owej potoczności efektu; 

zachowała klasyczną składnię, bez pedanterii wszakże, która wiele tłumaczeń z łaciny i greki upodabnia 

do bryków Zuckerkandla [firma księgarsko-wydawnicza specjalizująca się w opracowywaniu pomocy 

szkolnych dla mniej zdolnych uczniów]; jest to przekład, który nie sprawia wcale wrażenia usilnej pracy, 

lecz zdaje się utrwalać swobodną lekturę współczesnego czytelnika, który do Żywotów zasiadł tak, jak 

zasiada do lektury „Twórczości” [miesięcznik literacki], i bezwiednie dokonywał przekładu nie tylko 

klasycznego języka na swój własny, żywy, lecz także rzeczywistość ówczesną żywcem przenosił 

na dzisiejszą. Zdarzają się, owszem, drobne potknięcia stylistyczne, ale nie przeszkadzają mi w lekturze. 

Przeciwnie, w braku wyszukania i starań, w szorstkości tego przekładu widzę swobodę tłumacza i jeszcze 

bardziej przybliża mi to tekst, obalając przesąd, iż to, co łacińskie i greckie, czyli klasyczne, musi być już 

przeczyste, doskonałe. Nie, nie na doskonałości polega wspaniałość tej literatury […]. 

 Wielkość i zapładniająca moc – jakaś, powiedziałbym, żyzność literatury klasycznej polega chyba na tym 

właśnie, że dla współczesnego człowieka nie zawiera żadnych skojarzeń ideologicznych, wyrażając 

zarazem pełnię doświadczenia ludzkiego. Sympatia lub antypatia dla któregokolwiek z bohaterów Homera 

czy Plutarcha budzi się tylko na podstawie ich powierzchowności, stylu bycia i rodzaju postępowania, 

a nie dlatego, że jeden jest chrześcijanin (jak w „katolickich” tragediach Corneille'a [francuski 

dramatopisarz z XVII w.]), albo jeden jest „patriota”, a drugi najeźdźca. Antyk to obcowanie z człowiekiem 

w stanie czystym, a jednocześnie wyrażonym już w pełni, opisanym w całym bogactwie jego natury, z jego 

próżnością i poczuciem humoru, ambicjami i wiernością, dowcipem i chytrością, w jego wielkości i w jego 

słabościach. [383 słowa] 

A. Kijowski, Ja, Aleksander Wielki..., w: tegoż, Bolesne prowokacje, Poznań 1989, s. 180–182. 

 

Zredaguj streszczenie tekstu według zasad maturalnych, uwzględniając powyższe wytyczne/etapy pracy.  

 

Zadanie 2. Wskaż i sklasyfikuj błędy w streszczeniach podanego niżej tekstu Czesława Miłosza – Obrazki. 

 Cartoons i comics powstały w Ameryce, ale książki obrazkowe dla dzieci, z tekstem ograniczonym 

do krótkich dialogów i okrzyków, udoskonalili Francuzi i Belgowie. Malarz Hervé wsławił się serią 

o chłopcu Tintin, jego piesku Milou, trunkowym wilku morskim kapitanie Haddock i roztargnionym 
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uczonym, profesorze Tournesol. Niektóre epizodyczne postacie, jak śpiewaczka koloraturowa o potężnym 

biuście, Bianca Castafiore, zamieszkały na stałe moją kolekcję humorystycznych stereotypów. Zresztą 

wszyscy bohaterowie serii Tintina są odmianą typów ludzkich pospolitych w krajach języka francuskiego 

i są zabawni dlatego, że tak znajomi. Książki Tintina zyskały rozgłos światowy, wątpić jednak można, czy 

tak samo bawią w innych kontekstach kulturowych. Na przykład dwaj nieudolni detektywi, z laseczkami, 

w melonikach, Dupont i Dupond, są zbyt już wiernymi portretami francuskiego bourgeois [zamożny 

mieszczanin]. Choć trzeba przyznać, że rozszerzając  zabawę w stereotypy na inne kraje i lądy, Hervé trafiał 

celnie, na przykład rysując  południowoamerykańskich oficerów, dyktatorów i policjantów, albo pokazując 

(proroczo) rakietę na księżyc z kraju zwanego Syldawia, gdzie chłopi chodzą w łapciach z łyka, a co drugi 

obywatel jest agentem policji. Można rzec, że książki obrazkowe pasożytują na stereotypach, to znaczy 

na utrwalonych wyobrażeniach o miejscach i czasach. Tak choćby w innej serii, przygód młodocianego 

rycerza Johana i jego przyjaciela karzełka Pirluit (Pierre Louis) we Francji średniowiecza. Bitwy czyli 

walenie się mieczami po zbrojach, wspinanie się po drabinach oblężniczych na mury broniącego się miasta, 

poszukiwanie czarodziejskich leków i źródeł wody żywej, zamki, źli i dobrzy królowie, wróżki, wiedźmy. Ale 

też i całkiem nowe pomysły, na przykład zamiast krasnali lud malutkich Schtrumpfów, których język zna 

tylko jeden czasownik schtrumpfer („ja schtrumpfuję, ty schtrumpfujesz, oni schtrumpfują”). 

W dwadzieścia lat po narodzinach Schtrumpfów we Francji zrobiły one karierę w Ameryce jako Smurfs, 

ale humor lingwistyczny przepadł wraz z gramatyką opartą na fleksji – z  zasownikiem schtrumpfer można 

dużo zrobić, z czasownikiem to smurf – niewiele. Podobnie książki  obrazkowe z serii Asterix, których akcja 

toczy się w przedrzymskiej Galii, zdają się odwoływać do podręczników jednego tylko kraju.  Dorośli 

czytają w Ameryce comics jako dodatki do gazet. Niespokojne lata sześćdziesiąte przyniosły książeczki 

obrazkowe nowego rodzaju: zamiast postaci, odwołujących się do tego, co znane, rysownik R. Crumb 

wprowadził bohatera ideologicznego, częściowo tylko wzorowanego na niechlujnym i nie golonym hippie. 

Mr. Natural głosił całkowitą wolność w zaspokajaniu przyrodzonych popędów, odrzucał wszelkie 

powściągi praw i obyczajów. Urosła mu długa broda, chodził boso i za jedyny strój miał długą koszulę 

do kostek. Jego brak żenady w ujawnianiu, czego właśnie mu się chce, dawał okazję do komicznych 

obscenów. Nigdzie w Ameryce nie widziałem tego, co w Japonii. Pociąg wieczorny koło Osaka, w porze 

powrotu z pracy. Tłum mężczyzn, siedzą czy stoją, każdy z twarzą w książce obrazkowej. W niej ściganie, 

wiązanie, kneblowanie, duszenie, siekanie, zarzynanie, przeróżne odmiany najzupełniejszego sadyzmu. 

Pewnie im potrzebne. Nie piją. Ale może lepiej pić? 

a) W mikroeseju pt. „Obrazki” przedstawiono bardziej i mniej znane komiksy. Postawiono tezę, 

że są one zrozumiałe w pełni tylko dla rodzimych odbiorców. Np. komiks przedstawiający 

bohaterów francuskich będzie zrozumiały przede wszystkim dla czytelnika francuskiego, 

amerykański – dla obywatela Stanów Zjednoczonych, a japoński – dla mieszkańca kraju kwitnącej 

wiśni. 

b)  „Obrazki” Miłosza to zabawny tekst o zabawnych komiksach. Autor popisuje się znajomością 

książeczek obrazkowych z różnych stron świata. Jednak przestrzega przed zbyt pochopną ich 

lekturą – nie są one wcale tak łatwe w odbiorze, jak by wskazywała ich forma. Wystarczy przyjrzeć 

się choćby popularnym Smerfom. Humor zawarty w książeczkach o nich opiera się na zabawnej 

odmianie jedynego czasownika istniejącego w ich języku. A przecież nie wszystkie języki 

są zbudowane jak francuski i tłumaczenie Smerfów na angielski zubaża wymowę tego komiksu.  

c) Czesław Miłosz postanowił w „Obrazkach” wypowiedzieć się na temat popularnego w USA 

komiksu. Przedstawia zalety oraz wady komiksów z różnych krajów i kontynentów.  Najbardziej 

dostało się komiksom japońskim, które zawierają wiele okrutnych scen: ścigania, wiązania, 

duszenia, siekania, zarzynania itp. 
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d) Autor „Ziemi Ulro”, laureat literackiej nagrody Nobla za rok 1980, czyta komiksy! Tak wynika 

z jego tekstu pt. „Obrazki”, zamieszczonego w tomie krótkich form o zastanawiającym tytule 

„Piesek przydrożny”. Znakomity poeta dokonuje analizy wielu komiksów europejskich, omawia 

jeden amerykański i ogólnikowo wypowiada się na temat komiksów japońskich. Ta dysproporcja 

bierze się  stąd, iż pisarz najbardziej lubi twórczość rysowników francuskich, którzy są mu najbliżsi 

kulturowo, mniej ceni komiksy amerykańskie, chociaż to w Stanach Zjednoczonych powstał ten 

gatunek, a już zupełnie odżegnuje się od twórczości artystów japońskich, którym zarzuca sadyzm 

i okrucieństwo. Wydaje się, że chce w ten sposób podkreślić bariery kulturowe obecne 

we współczesnym świecie, który pozornie stał się globalną wioską, a tak naprawdę nadal jest 

podzielony. 

  

            www.gwo.pl 
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II KOMPOZYCJA/DEKOMPOZYCJA 

 

Co to jest kompozycja? 

• Kompozycja wszechogarnia tekst, przenika wszystkie czynniki dzieła. 

• To struktura, konstrukcja, wewnętrzny układ materiału. 

• To zharmonizowanie porządku, układ, łączenie, pomysł. 

• Jako odniesienie do tematu, świata przedstawionego funkcjonuje tak, jak styl wobec materiału 

językowego. 

• Na kompozycję utworu pozwala i generuje ją gatunek literacki. 

• Jest z pogranicza treści i teorii, ale funkcjonuje mocniej (wyraźniej) w formie. 

• Odpowiada na pytanie: Jak to jest zrobione? 

 

Co widać z kompozycji? 

• Tytuł 

• Motto 

• Początek (pierwsze zdanie) – otwarcie tekstu 

• Koniec – otwarcie „na po czytaniu” 

• Akapitowanie 

• Trójdzielność 

• Plan – jeśli się zachował 

• Tranzycie (językowe ślady komponowania, po słowach rozpoznajemy, że ktoś tekst komponuje: 

np. wyliczenie typu 1.,2.,3..., słowa typu wracając, otwierając)  

„Tekst to zorganizowana całość znakowa, wyrażająca relatywnie skończoną treść myślową.” 

(Stanisław Gajda). 

 

Wyznaczniki dobrze skomponowanego (zaplanowanego) tekstu to: 

• Całościowość (kompletność) – nie oznacza wyczerpania tematu, relatywna realizacja tematu 

(są inne też możliwe realizacje) 

• Hierarchiczność – utrzymywanie relacji nadrzędno-podrzędnej między elementami (narastanie 

myśli) 

• Strukturalizacja (spójność globalna) – wynika ze sposobu uporządkowania materiału (tok wywodu) 

• Ukryta dialogowość – stawianie pytań i szukanie na nie odpowiedzi (refleksja/namysł) 

• Od przedmiotu do tematu. 
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Podstawowe pytania poprzedzające planowanie wypowiedzi: 

• Co? 

• czym będę pisać/mówił? 

• Co chcę napisać/powiedzieć? 

 

Ćwiczenie 

Napisz/powiedz „coś o nietolerancji” 

1. Operacje do wykonania przez autora planu: 

• zdefiniować pojęcie kluczowe, żeby wiedzieć, jakie są rozmiary i granice tematu 

• wybrać w obrębie tego obszaru mniejszy fragment – zgodnie z własnymi zainteresowaniami 

i wiedzą (wybraną rolą) oraz oczekiwaniami odbiorcy. 

2. Od przedmiotu do tematu 

3. Wskazówki do realizacji planowania 

Warto zacząć od znalezienia możliwie największej liczby ujęć przedmiotu. Wybór jednego z nich 

to efekt przemyślanej decyzji, np.: 

• Będę pisać o nietolerancji (gdzie? kiedy?) w dzisiejszych polskich szkołach… 

• Będę pisać o nietolerancji ( w jakim aspekcie?) wobec niepełnosprawnych… 

Albo 

• Dzieje nietolerancji w relacji: młodzi – starzy. 

• Nietolerancja wobec obcych – dawniej i dziś. 

• Ukazanie nietolerancji wobec obcych we współczesnej literaturze. 

• Nietolerancja a wizerunek innego w reklamie. 

4. Wstęp 

• Pytania o funkcjonalność 

• Jaki aspekt tematu został w nim ujęty 

• Czy był interesujący, zachęcający do odbioru 

5. Rozwinięcie 

• Argumenty i ich układ 

• Wyraźny (lub nie) zamysł kompozycyjny 

• Hierarchiczność argumentów 

• Wartościowanie zjawisk 

6. Zakończenie 

• Czy zawiera uogólnienie? 

• Czy jest funkcjonalne ( a nie tylko formalne)? 

• Czy podkreśla spójność wypowiedzi? 
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Plan może mieć charakter: 

• Twórczy - poprzedza powstanie tekstu (zwykle ma charakter roboczy, jest modyfikowany w czasie 

tworzenia tekstu) 

• Odtwórczy - przedstawienie istniejącego tekstu w sposób zwięzły (jest efektem analizy tekstu, jego 

przykładem może być spis treści).  

 

 

Zadanie 1. 

W XXI wieku prędkość stała się Bogiem, a czas szatanem. Niemal wszyscy chorujemy 

na niecierpliwość. Niektóre restauracje McDonald’s podają jedzenie w ciągu 90 sekund. Wizyta lekarska 

trwa średnio osiem minut. Restauracja „Jedz do syta”1 w Tokio wystawia rachunek na podstawie tempa 

konsumpcji: im szybciej jesz, tym mniej płacisz. Wiele punktów usługowych wywołuje zdjęcia w godzinę, 

aby urlopowicze mogli zabrać ze sobą fotografie z wakacji. Na windę czekamy 15 sekund – później 

zaczynamy się niecierpliwić.  

  M. J. Ryan w książce Potęga cierpliwości wymienia więcej przykładów tego, w jakim pośpiechu 

żyjemy. Przyznaje, że i ona się często niecierpliwi. Denerwuje się, gdy komputer zbyt długo się uruchamia, 

kilka razy wciska przycisk windy myśląc, że przyjedzie szybciej. Nie lubi kolejek do kasy. Kupuje gotowe 

jedzenie i podgrzewa je w mikrofalówce. Żeby było szybciej. 

Znajdź w tekście: tezę (główne założenie), argument i przykład. Nie cytuj.  

Teza:………………………………………………………………………………………………………… 

Argument……………………………………………………………………………………………………. 

Przykład:…………………………………………………………………………………………………….. 
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Odpowiedź: 

Teza:  Współczesne społeczeństwo niezwykle przyspieszyło. 

Argument: Wszyscy dążymy do tego, by jak najszybciej coś zrobić, nie tracić czasu. 

Przykład: zdjęcia w godziną, winda, która przemieszcza się przez 15 sekund, restauracje, które podają 

jedzenie w ciągu 90 sekund 

 

Zadanie 2. 

Sformułuj trzy argumenty uzasadniające tezę, że igrzyska można nazwać wydarzeniem 

wielowymiarowym.  

Igrzyska olimpijskie to nie tylko zawody sportowe, to wydarzenia wielowymiarowe, uświęcone 

wielowiekową tradycją, stanowiące swoisty zwornik pomiędzy starożytnością a współczesnością. Kiedyś 

okres między nimi stanowił miarę czasu, zwaną „olimpiadą". Igrzyska stymulowały i stymulują twórczość 

artystyczną; to nie tylko starożytne rzeźby i poematy, ale również współczesne konkursy sztuki. Zwycięstwo 

olimpijskie wynosiło i wynosi ponad przeciętność. To wszystko stanowi o niezwykłości igrzysk. 

W szczególny sposób przygotowują się też do nich zawodnicy.[...] By poczuć smak olimpijskiego triumfu, 

wybitni sportowcy coraz częściej korzystają z wiedzy i pomocy psychologicznej. [...] 

Argument 1:  ………………………………………………………………………………………………… 

Argument 2: ………………………………………………………………………………………………… 

Argument 3: ………………………………………………………………………………………………… 

Odpowiedź: 

• są elementem tradycji 

• są pomostem między starożytnością a współczesnością 

• inspirują twórczość artystyczną (teraz i w przeszłości) 

• są tematem konkursów sztuki 

• zwycięstwo na olimpiadzie, i teraz i w starożytności, wynosi zawodnika ponad przeciętność 

 

Zadanie 3. 

Dziennikarze piszą, ponieważ nie mają nic do powiedzenia, i mają coś do powiedzenia, ponieważ piszą. 

(Karl Kraus, 1986) 

Na pytanie zawarte w tytule poszukujemy odpowiedzi od dawna. W przeszłości była ona stosunkowo prosta: 

dziennikarstwo pojmowano jako wyzwanie, któremu był w stanie sprostać jedynie odważny, utalentowany 

i przebojowy człowiek. Dzisiaj, u progu XXI wieku zauważamy, jak gwałtownie narasta zapotrzebowanie 

na profesjonalnie pojmowane specjalności medialne. 

Poprzedzające tekst motto pełni przede wszystkim funkcję 

A. świadomie wprowadzonej wskazówki. 

B. podpowiedzi sugerującej sposób interpretacji tekstu. 

C. oryginalnego, paradoksalnego wstępu. 



  DOROTA JAŚKOWSKA                                          LSCDN                              SKRYPT – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

11 

 

D. prologu wprowadzającego podstawowe informacje. 

Odpowiedź: C 

 

Zadanie 4. 

 Na podstawie akapitu pierwszego sformułuj tezę, której uzasadnieniem jest akapit drugi: 

Przypadków takich w przekazach historycznych odnajdujemy około pięćdziesięciu i wiele z nich 

znanych już było twórcy systematyki żywych organizmów Karolowi Linneuszowi, który wyróżnił w swej 

„Systema Naturae" dzikiego człowieka (Homo sapiens ferus) jako odrębny gatunek. Opisał go jako 

„tetrapus, mutus, hirsutus" – czworonożny, niemy i kosmaty. Zapewne ze względu na brak zręczności 

ludzkie dzieci rzadko adoptowane były przez małpy, których większość prowadzi nadrzewny tryb życia. 

Zastępczymi rodzicami dzieci były najczęściej wilki, ale też lamparty oraz rzekomo również owce, psy 

i niedźwiedzie. 

Historia tych ostatnich jest o tyle interesująca, że dotyczy ziem polsko-litewskich. Tak oto pisał 

w swej „Historii Polski" Irlandczyk Bernard Connor, który pod koniec XVII w. służył jako nadworny lekarz 

króla Jana III Sobieskiego: „Żadna część ziem rządzonych przez Króla Polski nie ma więcej lasów i pustyń 

niż Litwa. Pośród nich jest bór długi na sto mil, w którym żyje lud bardzo dziki i niewykształcony; choć 

litewska szlachta jest w większości bardziej uprzejma, mądrzejsza i bardziej w towarzystwie przyjacielska 

niż nawet Polacy. Często mówiono mi na dworze, że wielekroć małe dzieci karmione są i chowane przez 

niedźwiedzie, których jest wiele w litewskich lasach. [...] Dziecko takie trzymane było w klasztorze za czasu 

mego tam pobytu, o czym wspomniałem w mym łacińskim traktacie >>O zawieszeniu praw natury<<. 

Chłopiec ten miał lat około dziesięciu (jak wnosić można z jego figury i oblicza); ciało jego było straszliwie 

zdeformowane i nie władał on ani mową, ani rozumem. Chodził na czworakach i nie przypominał człowieka 

jak tylko budową ciała".[...] 

Odpowiedź: 

Zastępczymi rodzicami dzieci bywały zwierzęta, (raczej niedźwiedzie niż małpy). 

Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa nie posługują się mową. 

Dziecko wychowywane przez zwierzęta należałoby zaliczyć do innego gatunku niż homo sapiens.(zatraca 

ludzkie cechy). 

Przypadki ludzkich niemowląt wychowywanych przez zwierzęta znajdują potwierdzenie w faktach 

historycznych. 

 

Zadanie 5. 

Dokończ zdania, wybierając słowa spośród podanych: wnioskowanie, definiowanie, porównywanie, 

przeciwstawienie 

1. Zdanie: Encyklopedie to wielotomowe dzieła obejmujące całość wiedzy z najróżniejszych dziedzin jest 

przykładem ........................................................................................................ 

2. Zdanie: Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudzały wielkie 

emocje, oskarżenia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolnościowym 
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i demokratycznym sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej jest przykładem 

............................................................................................................................ 

3. Zdanie: Biorąc pod uwagę popularność Wikipedii, można powiedzieć, [...] że „jeszcze nigdy tak wielu 

czytelników nie zawdzięczało tak wiele tak licznym autorom" jest przykładem 

............................................................................................................................. 

Odpowiedź: 

1. Zdanie: Encyklopedie to wielotomowe dzieła obejmujące całość wiedzy z najróżniejszych dziedzin jest 

przykładem definiowania. 

2. Zdanie: Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudzały wielkie 

emocje, oskarżenia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolnościowym 

i demokratycznym sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej jest przykładem 

przeciwstawienia. 

3. Zdanie: Biorąc pod uwagę popularność Wikipedii, można powiedzieć, [...] że „jeszcze nigdy tak wielu 

czytelników nie zawdzięczało tak wiele tak licznym autorom" jest przykładem wnioskowania. 

 

Zadanie 6. 

 Wyjaśnij, jakie funkcje kompozycyjne pełnią zdania w nawiasach zamieszczone w poniższym akapicie. 

Berne i Laing twierdzili, że wszyscy nieświadomie odgrywamy w życiu określoną rolę 

i niekoniecznie musi to być destruktywne. Psychoanalityczka Alice Miller utrzymuje natomiast, 

że odgrywanie ról zdarza się przede wszystkim tym osobom, które miały traumatyczne dzieciństwo, i zawsze 

jest to niekorzystne. Przekonuje, że dzieciństwo często nie jest okresem szczęścia i beztroski. Wiele dzieci 

doświadcza ze strony dorosłych – także rodziców – różnego rodzaju prześladowań. Bywają bite, 

wyszydzane, poniżane, odtrącane, narażane jest ich zdrowie i życie, są molestowane seksualnie. Dorośli 

świadkowie nieszczęścia dziecka najczęściej nie tylko nie pomagają mu wybrnąć z opresji, ale wręcz 

utrudniają mu zrozumienie, że jest krzywdzone. Przejawia się to lekceważeniem cierpienia dzieci („Jest 

za mały, żeby to rozumieć”, „Szybko zapomni”), obojętnością („To nie moje dziecko”, „To ich sprawy 

rodzinne”), a także podtrzymywaniem mitu szczęśliwego dzieciństwa i autorytetu rodziców („Przecież tatuś 

cię kocha”, „Mamusia robi to dla twojego dobra”). Doświadczenie krzywdy w przypadku większości dzieci 

pozostaje więc niewypowiedziane i niezrozumiane. 

 

Odpowiedź: 

Zdania te są zaczerpniętymi z życia dowodami wzmacniającymi siłę argumentacji. 

Zdania te ożywiają wypowiedź, wprowadzając do tekstu popularnonaukowego – elementy mowy 

potocznej. 

Dzięki zdaniom w nawiasach tekst staje się bardziej zrozumiały. 

Zdania te są wtrąceniami, ukazującymi, które mają być przykładami  
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Zadanie 7. 

Za pomocą jakich zabiegów językowych autor wyraził wątpliwości związane z niektórymi sądami 

prezentowanymi w akapicie 3.? Wypisz dwa i je nazwij. 

1. nazwa zabiegu językowego: ..................................................................................................... 

przykład: ....................................................................................................................................... 

2. nazwa zabiegu językowego: ..................................................................................................... 

przykład:........................................................................................................................................ 

 

Świat przyszłości - świat czasów, w których wszystkie reguły zostaną poznane (jeżeli w ogóle 

to kiedykolwiek nastąpi) - będzie światem dostosowanym przez człowieka do człowieka. Tylko 

czy w ostatecznym rachunku dla człowieka? To wizja bardzo odległa, ale przecież zmierzamy ku niej 

od zawsze. Zaglądamy za horyzont zdarzeń w poszukiwaniu mechanizmów, które za tym wszystkim stoją, 

ponieważ chcemy je wykorzystywać po swojemu, albo inaczej, na swój użytek. Coraz częściej zresztą nam 

się to udaje. Tymi mechanizmami, trybami i zębatkami są naukowe prawa przyrody. Nauczyliśmy się 

kontrolować reakcje jądrowe i dlatego potrafimy korzystać z energii atomowej. Wybudowaliśmy 

urządzenia odczytujące niektóre intencje mózgu i dlatego możemy pomagać osobom niepełnosprawnym. 

W końcu dzięki poznaniu właściwości materii w skali mikro budujemy komputery, a zrozumienie sposobu 

zapisu informacji w naszym DNA już niedługo zaowocuje terapiami genowymi. To wszystko, te niewątpliwe 

osiągnięcia ludzkiego intelektu, nie zmienia jednak faktu, że do poznania wszystkich reguł rządzących 

przyrodą (a może jest tylko jedna reguła uniwersalna, która stosuje się do wszystkiego?) sporo nam jeszcze 

brakuje. Czy w związku z tym warto zaprzątać sobie głowę refleksją nad przyszłością? Nad kierunkiem 

i tempem rozwoju nauki? Może lepiej upajać się wizją świata ułożonego, oswojonego i dostosowanego? 

Powód jest - jak sądzę - jeden. Uczymy się przez eksperyment. Rozwój sam się nie dzieje, a bez prób 

i bez błędów nie ma postępu. No właśnie - błędów. O te najłatwiej w pośpiechu. Świat rozwija się dzisiaj 

szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, niekiedy nawet szybciej niż refleksja nad nim. Nie ma tygodnia 

bez spektakularnego odkrycia, bez przesunięcia granicy poznania. Wszystko dzieje się tak szybko, że słowo 

drukowane już dawno przestało nadążać. 

 

Odpowiedź 

1. Nazwa zabiegu językowego: Pytanie 

przykład: „Czy w związku z tym warto zaprzątać sobie głowę refleksją nad przyszłością?" 

2. Nazwa zabiegu językowego: Partykuła przypuszczająca 

przykład: „Może lepiej" 

3. Nazwa zabiegu językowego: Enumeracja (wyliczenie, nagromadzenie) pytań  

przykład: „Czy w związku z tym warto zaprzątać sobie głowę refleksją nad przyszłością? 

Nad kierunkiem i tempem rozwoju nauki? Może lepiej upajać się wizją świata ułożonego, 

oswojonego i dostosowanego?" 
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Zadanie 8. 

Zacytuj wypowiedzenia, w których autorka sygnalizuje porządkowanie toku swojej wypowiedzi. 

Chciałabym zacząć od kilku słów na temat naszej rzeczywistości społecznej i politycznej, która od wieków 

nie była tak korzystna, gwarantująca na długi okres pokój, względną stabilizację w życiu, a która 

jednocześnie przez swe nasycenie sporami obracającymi się w wąskim kręgu partykularnych1 interesów, 

zanikiem szacunku do prawa – sprzyja z jednej strony deprecjacji myślenia politycznego, które traci 

wszelką wartość zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, z drugiej – wzrastaniu obojętności wobec spraw 

publicznych. 

Istnieją jednak oznaki, że ten stan obojętności nie ma akceptacji, że gdzieś w głębi kiełkuje zgoła inne 

myślenie. Zanim powiem o tym słów parę, zacznę od opisu zjawiska, które się łatwo daje obserwować 

i na pozór wydaje się bez znaczenia. 

Wydaje mi się jednak, że bez względu na bogactwo politycznych preferencji coś zawsze obowiązuje, jakieś 

minimum, bez którego społeczny byt mógłby ulec chaosowi. To minimum wyznacza jedno stare słowo: 

obywatel, greckie polites, łacińskie civis, od którego pochodzi francuskie citoyen, słowo, które od czasów 

rewolucji francuskiej dominowało w języku polityki, a dziś zostało zupełnie zapomniane. 

Odpowiedź: 

„Chciałabym zacząć od...” 

„Zanim powiem o tym słów parę...” 

 

Zadanie 9. 

Jaką funkcję pełni zdanie pytające w akapicie 1., a jaką w 2.? 

Piękno muzyki Fryderyka Chopina stanowi w sztuce dźwiękowej fenomen wyjątkowy, niebywały, 

graniczący – chciałoby się rzec – z cudem. Odczucie to – rzecz szczególna – pozostaje w pewnej 

sprzeczności z utrwalonymi od dawna, schematycznymi pojęciami na temat wielkości w muzyce. Toteż 

naturalny zachwyt i podziw dla chopinowskiego geniuszu bywał jakże często mitygowany surową refleksją: 

cóż to za geniusz, który komponował tylko na fortepian, w dodatku miniatury, tańce i poetyckie fantazje, 

zamiast sonat; który nie pisał symfonii, oper czy oratoriów? Takie zastrzeżenia przetrwały nawet 

do naszych czasów. Arthur Hedley w wydanej po wojnie książce o Chopinie pisze: „Nie stoi on 

na najwyższym szczeblu hierarchii muzyków – tego nikt by nie twierdził – ale dane mu jest to, co było 

udziałem niewielu: jest jedyny i wysoko ponad poziom wzniesiony w swej własnej, zamkniętej dziedzinie”. 

 Skoro tak, to jak to właściwie jest z tą hierarchią? Dodajmy, że wspomniany sposób myślenia działa jeszcze 

w wydanej przed paru laty dwutomowej „Historii muzyki” Józefa i Krystyny Chomińskich, w której 

Chopinowi poskąpiono nawet osobnego miejsca – rozdziału takiego, jaki przeznaczono dla Mozarta 

czy Beethovena. Wystarczy jednak uwolnić się od dawnego schematu oceniania wielkości w muzyce, 

by dostrzec Chopina jako jednego z największych twórców w historii, godnego z całą pewnością owego 

„najwyższego szczebla”. 

Odpowiedź  

W akapicie 1. zdanie pytające wyraża ironię autora tekstu/dystans, natomiast w akapicie 2.  wprowadza 

nową myśl. 
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Zadanie 10. 

Nazwij środek stylistyczny, który w podanym fragmencie tekstu pełni funkcję kompozycyjną. Wyjaśnij, 

na czym polega ta funkcja.  

Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się 

o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszystkim  

Piotr Skarga, Kazania sejmowe. 

Odpowiedź: 

Paralelizm składniowy.  

Podobieństwo następujących po sobie zdań pozwala uporządkować wypowiedź, zwiększa jej klarowność, 

uwypukla najważniejsze treści – wywód staje się dla odbiorcy bardziej przejrzysty, klarowny i zrozumiały. 

 

 

Zadanie 11. 

Każdemu z podanych zdań (A.–C.) przyporządkuj jedną funkcję, jaką pełni ono w tekście, wybraną spośród 

1.–5. Wpisz odpowiedni numer do kolumny w tabeli. 

Funkcja w tekście 

1. Odpowiedź na postawione pytanie. 

2. Przedstawienie tezy. 

3. Zapowiedź głównego tematu. 

4. Zilustrowanie argumentu przykładem. 

5. Podsumowanie rozważań. 

A. Oto przed chwilą mieliśmy przed sobą człowieka, który nie chciał wcale uznać słyszanego zdania 

za prawdziwe czy też wykonać wskazanej roboty, a po skutecznym przekonywaniu zmienił się – przyznał 

rację osobie przekonującej i zaczął robić to, o co go proszono. 

B. Ale co to znaczy przekonywać? 

C. Człowiek przez cały niemal czas – od pierwszych do ostatnich chwil życia – jest przez kogoś 

przekonywany i sam przekonuje innych. 

 

Odpowiedź: 

A4, B3, C2 
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III SŁOWA-KLUCZE 

 

Czasem nazywa się je również powtórzeniami niedokładnymi. Są to określenia synonimiczne, które 

wskazują najważniejsze myśli tekstu, akapitu i pojawiają się w całym tekście. Zwiększają spójność tekstu. 

Mogą to być pojedyncze wyrazy, grupy wyrazów, bądź zdania, które zawierają główne myśli danego 

akapitu, czy rozdziału. Słowa kluczowe to powtarzające się w tekście wyrazy niezbędne dla właściwego 

odczytania i zrozumienia wymowy tekstu. Słowa te najpełniej charakteryzują intencje autora 

i problematykę wypowiedzi. 

 

Tekst 1. 

Kwiryna Handke Co to jest język familijny 

[…] Najbardziej podstawowym symbolem i synonimem miejsca jest dom (w sensie dosłownym 

i przenośnym), przeciwstawiany przestrzeni. 

Zajmowanie przez człowieka miejsca, a więc wydzielenie fragmentu przestrzeni, łączy się z budowaniem 

domu i otaczaniem granicami (rzeczywistymi lub symbolicznymi) przynależnej przestrzeni. Długotrwała 

interwencja grupy ludzi związanych określonym miejscem wpływa na powstawanie różnorodnych więzi, 

takich jak: sposoby zachowań, zwyczaje, obyczaje, tradycja, patriotyzm, również język. 

Tak więc podstawowym elementem kreującym miejsce jest wyraz dom oraz związany z nim bogaty repertuar 

leksykalno-semantyczny. Zakresy znaczeniowe tego wyrazu, i te realne, jak <budynek, budowla> czy 

<miejsce zamieszkania>, i te przenośne, jak np. <ojczyzna>, <kraj rodzinny>, tworzą rozległą sferę 

skojarzeń, o znacznie rozbudowanej synonimice i polisemii, np. dom rodzinny; wracać do domu […]; 

otworzyć komu dom; prowadzić dom otwarty; […]; założyć dom […]; domowe pielesze. Pojęcie domu 

wiążemy również z rodziną i rodem jako wyznacznikami miejsca zasiedlenia, np. gniazdo rodzinne […], 

strzecha rodzinna, siedziba rodu. Jeszcze szerzej jest pojmowany dom jako <rodzinne strony>, <ziemia 

rodzinna>, <mała lokalna ojczyzna>, <ojczyzna>. Gniazdo rodzinne od wieków było traktowane w Polsce 

jako przestrzeń sakralna, a jego centrum stanowił dom, co między innymi wyrażało się w zdobieniu 

rodzinnej siedziby portretami przodków, wyobrażeniami drzewa genealogicznego czy odpowiednimi 

napisami nad głównym wejściem. […] 

Na podstawie: Kwiryna Handke, Co to jest język familijny [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe 

współczesnych Polaków, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2006, s. 96–114. 

 

Tekst 2. 

Jan Prokop Dom polski 

Polskość „wyssana z mlekiem matki” w domu rodzinnym […] przeżywana jest w sposób szczególnie 

intymny. Bycie Polakiem wiąże się […] z całym zespołem najwcześniejszych doznań dzieciństwa, przez 

te doznania jest określone i ukształtowane. […] 

Dom polski jest przy tym świątynią ojczyzny wygnanej z ulic i placów. Tam przechowuje się narodowe 

pamiątki, barski ryngraf, szablę spod Racławic, czako podchorążych, kajdany sybiraków. Zaś strażniczką 
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patriotycznego znicza będzie kobieta: matka, siostra, narzeczona. Ona też będzie symbolicznie prezentować 

Ojczyznę w jej aureoli uczuciowej. Ojczyznę w ucisku i utrapieniu potrzebującą pomocy i odwołującą się 

do męskiej rycerskości i honoru. […] 

Historia domowa – historia narodu to zarazem przedmiot nieskończonych opowieści, gawęd […]. Historia 

ta podawana jest z ust do ust z piętnem wiarygodności, której nie posiadają źródła pisane, „martwe księgi”, 

[…] podobne opowieści snuje przecież w chacie wieśniaczej (lub na przyzbie pod lipą) wysłużony żołnierz 

napoleoński albo weteran spod Racławic, który wiejskim dzieciom prawi o polskich królach i bohaterach 

[…]. Wreszcie miejscem owych narracji może być także kamieniczka staromiejska, pamiętająca czasy 

insurekcji i szewca Kilińskiego. […] 

Oprócz przekazu słownego, owej „złotej przędzy” tradycji podawanej z ust do ust, dom polski utwierdza 

i przekazuje ogromne bogactwo obyczaju i obrzędu. Być Polakiem bowiem to w znacznej mierze 

zachowywać wiernie odziedziczony po przodkach rytuał rodzinno-narodowo-religijny. Należeć doń będzie 

i strój narodowy, mniej lub bardziej ustalony, szlachecki czy chłopski – kontusz, czamara, sukmana – jak 

i określone obrzędy religijno-rodzinne: świętowanie Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia (wigilia 

z opłatkiem, kolędy patriotyczne). Wreszcie do znaków narodowej tożsamości zaliczyć trzeba szczególne 

narodowe potrawy: bigos, mazurki, baby wielkanocne – owe znaki sytości (świętowania) w szczęśliwej 

Rzeczypospolitej. 

Na podstawie: Jan Prokop, Dom polski [w:] Dom we współczesnej Polsce: szkice, pod red. 

P. Łukasiewicza, A. Sicińskiego, Wrocław 1992, s. 42–53. 

 

 

Zadanie 1. 

Podaj dwa słowa klucze istotne dla odczytania sensu całego tekstu I i wyjaśnij, jaka jest zależność między 

nimi. 

Zadanie 2. 

a) Wskaż co najmniej dwa słowa kluczowe wspólne dla tekstu 1. i 2. 

b) Z każdym z wybranych słów kluczowych ułóż zdanie, którego sens będzie zgodny z wymową tekstu 1. 

lub 2. 
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IV Spójność wypowiedzi 

 
Spójność – zgodność treściowa i logiczna pomiędzy zdaniami (spójność lokalna) oraz akapitami (globalna).  

Sposoby budowania spójności:  

• Zamierzone powtarzanie wyrazów, np. Widziałem Ankę. Anka była u lekarza. 

• Wykorzystywanie synonimii, np. Byłam w kwiaciarni po róże. Kwiaty w bukiecie prezentują się 

rewelacyjnie. 

• Stosowanie zaimków, np. Wczoraj rozmawiałam z Piotrkiem. On też jest zdania, że potrzebujemy 

dnia wolnego  w pracy.  

• Wykorzystywanie podmiotu domyślnego, np. Agata poszła do kina. [Ona] Kupiła popcorn.  

• Nawiązywane do treści poprzedniego zdania, np. Julka zaczęła studiować medycynę. Oddała się 

temu [studiom] całkowicie, ponieważ ten wybór [medycyna] wiąże się z ogromnymi wyzwaniami 

i pracą własną.  

• Sformułowania sugerujące wyliczenia, uszczegóławianie, wnioskowanie, np. między innymi, ściśle 

mówiąc, na przykład, powiedzmy, a więc, czyli, a zatem, chociaż, pomimo, nie mniej jednak…. 

 

Zadanie 1. 

W jaki sposób w podanym akapicie uzyskano spójność lokalną? 

Człowiek od zawsze zadaje sobie pytanie w jaki sposób ma żyć, jakie jest jego życiowe zadanie, 

powinność. Odpowiedzi na nie bywają różne. Jedni sądzą, że człowiek powinien skupić się na sobie, swoich 

potrzebach, realizować swoje pragnienia, niekoniecznie licząc się z potrzebami innych.  Tak uważali m.in. 

starożytni epikurejczycy, ale także filozofowie dziewiętnastowieczni, np. Fryderyk Nietzsche. Inni 

natomiast podkreślają, że istotą człowieczeństwa jest umiejętność poświęcenia się dla innych, stawiania 

dobra cudzego ponad własnym.  Taka postawa jest zgodna z etyką chrześcijańską. Ta trwająca od wieków 

dyskusja najdobitniej świadczy o tym, że człowiek często staje przed dylematem  -  ja czy inni – i musi 

każdorazowo dokonać wyboru. Literatura odzwierciedla ten dylemat, pokazując trudy rozstrzygnięć 

oraz pomaga czytelnikom w ich własnych zmaganiach.  

 

Odpowiedź: 

Człowiek od zawsze zadaje sobie pytanie, w jaki sposób ma żyć, jakie jest jego życiowe zadanie, 

powinność. Odpowiedzi na nie bywają różne. Jedni sądzą, że człowiek powinien skupić się na sobie, swoich 

potrzebach, realizować własne pragnienia, niekoniecznie licząc się z potrzebami innych.  Tak uważali m.in. 

starożytni epikurejczycy, ale także filozofowie dziewiętnastowieczni, np. Fryderyk Nietzsche. Inni 

natomiast podkreślają, że istotą człowieczeństwa jest umiejętność poświęcenia się dla innych, stawiania 

dobra cudzego ponad własnym.  Taka postawa jest zgodna z etyką chrześcijańską. Ta trwająca od wieków 

dyskusja najdobitniej świadczy o tym, że człowiek często staje przed dylematem  -  ja czy inni – i musi 

każdorazowo dokonać wyboru. Literatura odzwierciedla ten dylemat, pokazując trudy rozstrzygnięć 

oraz pomaga czytelnikom w ich własnych zmaganiach. 
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Wykorzystane sposoby budowania spójności: sformułowania sygnalizujące wnioskowanie, 

przeciwstawianie, podmiot domyślny, synonimy, zaimki, nawiązania do zdania poprzedniego. 

 

Zadanie 2. 

Zamieszczony tekst uzupełnij najbardziej odpowiednimi wyrazami lub zwrotami, podanymi poniżej  

a. Przede wszystkim; Na początku; Zacznę od tego, że 

b. Po pierwsze; Na ogół; W rzeczywistości; W gruncie rzeczy; Otóż 

c. Oprócz tego; Ponadto; Warto jeszcze wspomnieć, że 

d. Jako następny argument można wymienić; Można jeszcze dodać, że 

e. Jednak; Jednakże; Natomiast; Podczas gdy; Z drugiej strony 

f. A zatem; Tak więc; Jak z tego wynika; Podsumowując można 

Czy rzeczywiście ciągłe uczenie się wynika tylko z konieczności? 

1) ……………….. rzeczywistość, w której żyjemy wymaga od nas ciągłego uczenia się. 

2) ………………. człowiek musi ciągle uzupełniać wiedzę, która jest mu potrzebna w pracy 

zawodowej 

3) ……………… często wielu ludzi musi po prostu zmieniać swój zawód, bo niektóre kwalifikacje 

przestają być potrzebne, a inne są poszukiwane. 

4) ……………… ten, kto ciągle podnosi swoje kwalifikacje, staje się bardziej wykształcony 

i ma większe szanse na lepszą pracę, wyższe zarobki, i cieszy się prestiżem społecznym [...] 
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V. INFORMACJE I OPINIE 

 

Informacja – powiadomienie o fakcie, zachowujące neutralną formę – zwarta, bezstronna, obiektywna, 

rzeczowa. 

Opinia – wypowiedź  wyrażająca subiektywne przekonanie, pogląd nadawcy, jego zdanie na jakiś temat. 

Sposoby tworzenia opinii:  

1. Bezpośredni: 

• Zwroty i wyrażenia wprost ujawniające zdanie, np. moim zdaniem, według mnie, uważam, 

że…. 

• Wykorzystywanie określeń wartościujących i wyrażeń nacechowanych emocjonalnie, np. 

zgrubienia, zdrobnienia, ekspresywizmy, np. opłakany, beznadziejny, tragiczny, nochal, 

wspaniały,  pijak 

• Słownictwo wyrażające ocenę zjawiska, np. bez wątpienia, jasne jest, że, oczywiste jest… 

2. Pośredni:  

• Stosowanie czasowników w trybie przypuszczającym, wyrażających domniemanie 

czynność, np. uzasadnilibyśmy, zrobilibyśmy, stwierdzilibyśmy 

• Wykorzystanie czasu przyszłego w połączeniu z informacjami, których nie da się 

zweryfikować, np. wykażemy, dowiemy się, wykażemy 

• Wykorzystanie pojęć kojarzących się z wartościami, np. ojczyzna, naród, prawda, porządek, 

tradycja 

• Wykorzystywanie metafor 

• Ironia 

 

TEKST 1. 

Roman Ingarden CZŁOWIEK I JEGO RZECZYWISTOŚĆ 

Człowiek tym się odróżnia od zwierząt, że nie tylko opanowuje przyrodę w granicach 

bez porównania szerszych, ale nadto, że wytwarza sobie pewną zupełnie nową rzeczywistość, zwaną 

kulturą. Raz wytworzona, stanowi ona potem znamienny składnik otaczającego go świata. 

Człowiek uprawia ziemię i hoduje rośliny, stawia domy, buduje drogi itd. Robią to jednak na swój 

sposób i w swoich wymiarach także niektóre przynajmniej zwierzęta – bobry, mrówki, termity – choć 

na pewno w stopniu znacznie mniej doskonałym i powszechnym. Ale człowiek stwarza nadto tego rodzaju 

przedmioty, jak dzieła sztuki, teorie naukowe, języki jako różne sposoby utrwalania i przekazywania innym 

tego, co raz zostało pomyślane, państwa, instytucje publiczne (jak np. uniwersytety) lub prywatne 

(np. banki, towarzystwa itp.), systemy prawne, pieniądz itp. Wszystkie one są niejako potomkami człowieka. 
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 Nie tylko jednak dzieła nasze są naszymi potomkami, ale w pewnej mierze i my stajemy się jakby 

potomkami naszych dzieł i – raz je stworzywszy i obcując z nimi – już nie umiemy tak żyć i być takimi, jacy 

byliśmy, gdy ich jeszcze nie było. Bo zmieniamy się cieleśnie i duchowo pod wpływem wytworzonego przez 

nas świata naszych dzieł. Mając koleje i aeroplany, nie umiemy już tak chodzić, jak to czynili nasi 

pradziadowie. I gdy słyszeliśmy już dzieła Beethovena lub Szopena, nie chcemy już słuchać katarynki, a gdy 

olśnił nas swymi pięknościami Pan Tadeusz lub Król Duch, nudnym się dla nas staje niejeden utwór 

dawniej ceniony, bo inna już jest nasza wrażliwość artystyczna i inne wymogi poetyckiego piękna. I jeżeli 

dzieła nasze są wysoko wartościowe (dobre), piękne, duchowo bogate, szlachetne i mądre, my sami przez 

nie dobrzejemy, a jeżeli niosą w sobie ślady zła, szpetoty, duchowej niemocy, choroby lub obłędu, stajemy 

się pod ich wpływem gorsi, ubożsi, słabsi lub chorzy. 

Na podstawie: Roman Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] tenże, Szkice z filozofii 

literatury, Kraków 2000 

 

TEKST 2. 

Jan Paweł II PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ 

W kulturę człowieka od samego początku wpisany jest bardzo głęboko element piękna. Piękno wszechświata 

jest jak gdyby odbite w oczach Boga, o którym powiedziano: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było 

bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Za „bardzo dobre” zostało uznane przede wszystkim pojawienie się pierwszej 

pary, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, w całej pierwotnej niewinności i w tej nagości, jaka była 

udziałem człowieka przed grzechem pierworodnym. To wszystko leży u podstaw kultury wyrażającej się 

w dziełach sztuki, czy to będą dzieła malarstwa, rzeźby, architektury, czy dzieła muzyczne, czy inne rezultaty 

twórczej wyobraźni i myśli. Człowiek żyje prawdziwym ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest 

właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek 

staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest”. 

Na postawie: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005. 

 

Zadanie 1. 

Określ temat podanych powyżej tekstów i wskaż różnice w jego ujęciu przez autorów.  

Zadanie 2. 

Wypisz z obu tekstów zwroty, wyrażenia, które świadczą o stosunku autora do opisywanych kwestii.  

Zadanie 3. 

Sformułuj pytania, na które odpowiedzią będą wskazane w tabeli akapity tekstu Dom polski. 

Akapit Pytanie 

2  

3  

4  
 

 



  DOROTA JAŚKOWSKA                                          LSCDN                              SKRYPT – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

22 

 

Zadanie 4. 

Sformułuj trzy pytania, na które w kolejnych akapitach odpowiada autor tekstu 1. 

Każde pytanie musi odnosić się do całego akapitu. 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tekst do kolejnych zadań: 

Grzegorz Jankowicz 

Laudacja1  dla Agnieszki Holland w czasie Gali Medalu Świętego Jerzego2 

Czcigodna Laureatko, 

Szanowna Kapituło, 

Drodzy Państwo, 

w jednym z wywiadów Agnieszka Holland opowiada o problemach, które towarzyszyły jej na początku 

pracy przy filmie Gorączka. […] Zdjęta niepokojem, pojechała na weekend do Andrzeja Wajdy, któremu 

zwierzyła się ze swych kłopotów: doszła do wniosku, że powinna zrezygnować z reżyserii i oddać mu film. 

W domu Wajdy – nad schodami prowadzącymi na górę – znajdował się ogromny żyrandol przyśrubowany 

do sufitu. W pewnej chwili rozległ się potworny huk. Reżyserka była przekonana, że jej córka – która bawiła 

się na górze – spadła ze schodów. Okazało się jednak, że na podłogę runął żyrandol. „Moim zdaniem – 

mówi Pani Agnieszka – nie miał prawa spaść [...]. Jestem pewna, że to siła mojej negatywnej energii 

go zrzuciła. I ten żyrandol mnie odblokował. Następnego dnia pojechałam na zdjęcia i już wiedziałam, 

co dalej robić”. 

Przytaczam tę anegdotę nie po to, by przestrzec Państwa przed potencjalnym zagrożeniem ze strony 

spadających z sufitu przedmiotów, lecz dlatego, że jest to opowieść o zmaganiu się z materią sztuki, o walce 

z tematem, któremu trzeba nadać formę […]. Każdy film Agnieszki Holland zaczyna się od zmagania 

z negatywną energią, każdy jej film jest walką z siłami, których źródła biją w skomplikowanej, nieciągłej, 

chaotycznej rzeczywistości. […] Każde z egzystencjalnych, historycznych i politycznych doświadczeń 

Agnieszka Holland przepracowywała z niezwykłą wnikliwością, wręcz analityczną czujnością, która 

widoczna jest w jej filmach. Do historycznych procesów i jednostkowych dramatów, do wielkich zagadnień 

politycznych i prywatnych zdarzeń – podchodzi zawsze z fundamentalnym założeniem: odpowiedzi znajdują 

się gdzie indziej, niż nam się zdaje, trzeba ich szukać nie w przewodnich ideach, którymi posługują się 

rewolucjoniści lub samozwańczy depozytariusze prawdy, nie wśród zjawisk, które tworzą fasadę naszego 

doświadczenia, lecz w sferze pośredniej, w trudno dostępnych szczelinach, które powstają w wyniku 

ścierania się ideologicznych mechanizmów i emocjonalnych impulsów. […] 

Agnieszka Holland pokazuje nam nie rozwiązanie tego problemu, lecz jego dramatyczne konsekwencje. 

Stawia diagnozę, kieruje naszą uwagę na owe niewygodne miejsca, dając zarazem do zrozumienia – tylko 

taki gest jest bowiem uczciwy – że każdy musi się uporać ze swym żyrandolem na własną rękę.  
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W Gorączce pojawia się kapitalna scena, która od lat nie daje mi spokoju. Prowadzony przez sołdatów 

anarchista Gryziak (w tej roli Bogusław Linda) spotyka na leśnej drodze jadącego wozem Leona (Olgierd 

Łukaszewicz), przywódcę grupy bojowców, którzy próbują dokonać zamachu. Na widok żołnierzy Leon 

wpada w popłoch, boi się, że zostanie zdekonspirowany i pojmany. Gryziak podchodzi do wozu, prosi 

o papierosa, zapala go, uspokaja rewolucjonistę, a potem zwraca się w stronę żołnierzy krótkim: 

„Idziemy”. Leon komentuje to słowami: „Oto prawdziwie wolny człowiek”. Trudno byłoby przekonać 

kogokolwiek, że Gryziak to św. Jerzy i nie zamierzam Państwa do tego przekonywać. Święty czy nie-święty, 

Jerzy czy Gryziak, istotne jest jedno: w tej krótkiej scenie smok – polityki, historii, zniewolenia, ale też 

ideologicznego zaczadzenia – prowadzony jest przez Agnieszkę Holland na postronku, choć sam nie zdaje 

sobie z tego sprawy. I choć później bohaterowie poniosą klęskę, ta scena otwiera szczelinę w murze, a – 

jak wiemy od klasyka – od przesmyku zaczyna się wolność. 

Źródło: Grzegorz Jankowicz, Laudacja dla Agnieszki Holland w czasie Gali Medalu Świętego Jerzego, 

[w:] http://tygodnik.onet.pl/kultura/medal-swietego-jerzego-laudacja-dla-agnieszki-holland/2jprs, [dostęp 

w dniu 3.02.2015 r.] 
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VII. STYLE – PUBLICYSTYCZNY, RETORYCZNY, 

POPULARNONAUKOWY 
(najczęściej występujące w arkuszach maturalnych) 

 

Najważniejsze cechy tekstów popularnonaukowych: 

• Atrakcyjność osiągana dzięki eksponowaniu ciekawych, aktualnych i przydatnych w życiu 

codziennym treści oraz nadawaniu zachęcających tytułów. 

• Używanie słów potocznych, frazeologii charakterystycznej dla swobodnego komunikowania się 

oraz metaforyki, która często zastępuje terminologię. 

• Ekspresywizm ujawniający się w zaangażowaniu autora, w posługiwaniu się słownictwem 

potocznym i emocjonalnym 

• Subiektywizm przejawiający się w używaniu czasowników w 1 os. l. pojedynczej, a także 

w wyrażaniu przez nadawcę opinii i w wartościowaniu (czyli ocenianiu) omawianych zjawisk. 

• Obrazowość, a więc wzbogacanie tekstu o elementy wizualne. 

• Przystępność polegająca na ograniczeniu intelektualizacji wypowiedzi. Ważne są zatem jasność, 

czytelność i zrozumiałość tekstu dla szerszego grona odbiorców. 

 

Najważniejsze cechy tekstów publicystycznych (publicystyczno-dziennikarskich): 

• Występuje w środkach masowego przekazu. 

• Jest bardzo zróżnicowany; zależy od typu wypowiedzi dziennikarskiej (notatka prasowa, 

komentarz, felieton, reportaż), tematu, od konkretnego autora (dziennikarza) i odbiorcy.  

• Jego celem jest komunikowanie i komentowanie.  

• Może zbliżać się do stylu naukowego, gdy popularyzuje jakąś dziedzinę wiedzy, do stylu 

artystycznego (esej filozoficzny) lub potocznego (felieton, reportaż). 

• Łączy informację z opinią. 

• Jest rzeczowy, jasny, skrótowy. 

• Obecność słownictwa wartościującego i emocjonalnego. 

• Częsta schematyczność konstrukcji językowych, uleganie modzie językowej.  

 

Najważniejsze cechy tekstów retorycznych: 

• Ma charakter podniosły 

• Służy przekonaniu odbiorcy (funkcja intelektualno-impresywna) 

• Staranny tok wywodu: argumentacja, kompozycja, puenta, polemika, chwyty erystyczne 
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• Staranna składnia, bogate zdania złożone, 

• Ozdobniki stylistyczne (kwiecistość): pytania retor., apostrofy, wykrzyknienia, zwroty do adresata, 

odwołania i aluzje (literackie, mitologiczne, sakralne), hiperbole, peryfrazy, anegdoty i inne. 

 

Zadanie 1. 

Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące stylu publicystycznego. 

A. Styl publicystyczny występuje głównie w prasie/tylko w tekstach pisanych prozą. 

B. Teksty publicystyczne zawierają informacje/opinie i informacje. 

 

Zadanie 2. 

Wskaż w homilii Jana Pawła II środki językowe charakterystyczne dla wypowiedzi retorycznej: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowani Rodacy, Drodzy Bracia i Siostry, Uczestnicy 

eucharystycznej Ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu Zwycięstwa, 

Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi dziś jako 

pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. 

Pragnął - wiemy, że bardzo gorąco pragnął - stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na Jasnej Górze, 

zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież-pielgrzym. Do końca życia nosił 

to pragnienie w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak 

głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i - w sposób po ludzku trudny do przewidzenia 

- realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. 

Dziękujemy za cały ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem Watykańskim II. 

Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest Ludem Bożym - Ludem, który uczestniczy 

w posłannictwie Chrystusa, Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który "pielgrzymuje", 

papież nie mógł dłużej pozostać "więźniem Watykanu". Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, 

tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował poprzez Antiochię do Rzymu, aby tam dać 

świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią. 

5.Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi dziewięćsetną rocznicę 

śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania 

poprzez dzieje Kościoła - nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy i świata? 

 

Odpowiedź:  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowani Rodacy, Drodzy Bracia i Siostry, Uczestnicy 

eucharystycznej Ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu Zwycięstwa, 

1.Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi dziś jako 

pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. 

2.Pragnął - wiemy, że bardzo gorąco pragnął - stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na Jasnej Górze, 

zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież-pielgrzym. Do końca życia nosił 

to pragnienie w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak 

głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i - w sposób po ludzku trudny do przewidzenia 

- realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. 

Dziękujemy za cały ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem Watykańskim II. Gdy 

Z komentarzem [Konto Mic1]: Wykorzystanie apostrofy 
– nawiązanie kontaktu z odbiorcą;  grzeczność, etykieta 
sprzyjają mówcy, który jest pozytywnie odbierany przez 
słuchaczy 

Z komentarzem [Konto Mic2]: Posługiwanie się 
czasownikami w 1 os. liczby mnogiej zwiększa identyfikację 
ze słuchaczami, budują wspólnotę 

Z komentarzem [Konto Mic3]: Świadome powtórzenia 
pozwala na wyeksponowanie najważniejszych treści 

Z komentarzem [Konto Mic4]: Przywołanie wydarzeń 
historycznych wzmacnia argumentację, wiarygodność 
wypowiedzi 
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bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest Ludem Bożym - Ludem, który uczestniczy 

w posłannictwie Chrystusa, Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który "pielgrzymuje", 

papież nie mógł dłużej pozostać "więźniem Watykanu". Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, 

tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował poprzez Antiochię do Rzymu, aby tam dać 

świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią.[…] 

5.Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi dziewięćsetną 

rocznicę śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego 

pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła - nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy 

i świata? 

Źródło: Teraz matura. Język polski. Poziom podstawowy. Vademecum z zadaniami 

 

Zadanie 3. 

Aktorka. Wielka, wspaniała, fascynująca, niepowtarzalna, magiczna, olśniewająca, świetna, porywająca, 

zaskakująca, piękna, inteligentna, nieprzeciętna, wyrafinowana, finezyjna, znakomita, 

niedościgła…Na giełdzie przymiotników Nina Andrycz zdobyłaby Grand Prix. Tak jak w rankingu uczuć 

publiczności. W legendarnym plebiscycie „Ekspresu wieczornego” (wiem coś o tym) Pani Nina 

triumfowała czterokrotnie, zdobywając Srebrne Maski. Nikomu innemu się to nie udało. Nigdy.  

Krystyna Gucewicz „Laudacja dla Niny Andrycz” 

a) Rozstrzygnij prawdziwość zdań dotyczących fragmentu laudacji  dla Niny Andrycz – zaznacz P –

jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe. 

1. Ważnym zabiegiem retorycznym zastosowanym w podanym 

fragmencie jest antyteza. 

 

2. Aby podkreślić wyjątkowe cechy bohaterki, autorka mowy użyła 

wyliczeń. 

 

3. Rozpoczęcie i zakończenie akapitu jednowyrazowymi 

wypowiedzeniami wzmacnia jego wymowę. 

 

 

b) Które ze wskazanych funkcji wypowiedzi retorycznej dominują w podanym fragmencie? 

A) Pouczenie słuchaczy 

B) Informowanie odbiorców 

C) Wywołanie emocji u słuchaczy 

D) Nakłanianie odbiorców do pojęcia decyzji  

c) Wyjaśnij, jakich środków użyła laudatorka w podanym zdaniu, aby odwołać się do inteligencji 

i poczucia estetyki odbiorców: 

Na giełdzie przymiotników Nina Andrycz  zdobyłaby Grand Prix.  

Odpowiedzi: 

a) F,P,P  b) B, D 

c) Metafory – giełda przymiotników, Grand Prix – odwołują się do wiedzy odbiorców 

oraz wrażliwości w odczytywaniu sformułowań przenośnych 

 

Źródło: Teraz matura. Język polski. Poziom podstawowy. Vademecum z zadaniami 

Z komentarzem [Konto Mic5]: Przywołanie autorytetów 
wzmacnia argumentację 

Z komentarzem [Konto Mic6]: Pytania retoryczne – 
przykuwają uwagę słuchaczy i świadczą o emocjonalnym 
zaangażowaniu 
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Zadanie 4. 

Znajdź w tekście trzy cechy charakterystyczne dla stylu publicystycznego. Każdą cechę zilustruj 

przykładem z tekstu: 

W zmaganiach ze starością nie chodzi tylko o wydłużenie życia. Rzecz w tym, by zapanować 

nad ułomnościami wieku – także duchowo.  

Pytanie, czy istnieje możliwość odmłodzenia się, musi oczywiście napotkać na zaprzeczenie, o ile 

dotyczy wieku kalendarzowego. Człowiek z siedemdziesiątką na karku nie może raptem stać się 60-latkiem. 

Ale – na ile problem ten dotyczy wieku biologicznego,  możemy tę prognozę bez reszty zaakceptować.  

Słowo „odmładzanie” wciąż jednak jeszcze jest nadużywane. […] Współczesna  gerontologia 

i geriatria, pragną zoptymalizować ogólne poczucie pacjenta. Usunięte ma być zmęczenie, zawroty głowy, 

szum w uszach, poczucie ogólnego zniechęcenia, a odzyskana zdolność trwałej koncentracji, krótko 

mówiąc: osiągnięcie radości życia. 

W sercu człowieka zmagają się dwa nie do pogodzenia trendy: tęsknota za dożyciem starości, 

a przy tym pozostanie wiecznie młodym.  

Alfons Józef Skowronek, Nigdy za starzy, aby czuć się młodo 

 

Odpowiedź: 

W zmaganiach ze starością nie chodzi tylko o wydłużenie życia. Rzecz w tym, by zapanować 

nad ułomnościami wieku – także duchowo.  

Pytanie, czy istnieje możliwość odmłodzenia się, musi oczywiście napotkać na zaprzeczenie, o ile 

dotyczy wieku kalendarzowego. Człowiek z siedemdziesiątką na karku nie może raptem stać się 60-latkiem. 

Ale – na ile problem ten dotyczy wieku biologicznego,  możemy tę prognozę bez reszty zaakceptować.  

Słowo „odmładzanie” wciąż jednak jeszcze jest nadużywane. […] Współczesna  gerontologia 

i geriatria, pragną zoptymalizować ogólne poczucie pacjenta. Usunięte ma być zmęczenie, zawroty głowy, 

szum w uszach, poczucie ogólnego zniechęcenia, a odzyskana zdolność trwałej koncentracji, krótko 

mówiąc: osiągnięcie radości życia. 

W sercu człowieka zmagają się dwa nie do pogodzenia trendy: tęsknota za dożyciem starości, 

a przy tym pozostanie wiecznie młodym.  

Alfons Józef Skowronek, Nigdy za starzy, aby czuć się młodo 

 

 

Zadanie 6. 

Określ  styl podanego fragmentu tekstu. Podaj dwie cechy uzasadniające odpowiedź.  

Rok w rok archeologom w Egipcie udaje się odkopywać prawdziwe cuda. Tym razem to świątynia 

grobowa królowej Nearit, żony faraona Teti, założyciela VI dynastii i władcy Egiptu sprzed ponad 3300 

lat. 

Szmaragdem w koronie jest wykopana przez zespół znanego archeologa, Zahiego Hawassa 

świątynia grobowa. Jak czytamy w informacji prasowej, przeczesując okolicę poświęconego królowej 

Nearit miejsca natrafiono na 52 szyby grobowe. Na głębokości 10-12 metrów ukryto w nich 50 sarkofagów 

ozdobionych scenami z udziałem ówcześnie czczonych bogów. Obok świątyni znaleziono kapliczkę 

Z komentarzem [Konto Mic7]: Połączenie stylu 
potocznego ze stylem ze stylem naukowym (terminologia 
naukowa) 

Z komentarzem [Konto Mic8]: Zróżnicowana składnia, 
dynamizująca wypowiedź 

Z komentarzem [Konto Mic9]: Używanie modnych 
wyrazów 
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poświęconą Anubisowi (bóg o głowie szakala, ściśle łączony z mumifikacją i życiem pozagrobowym), 

najważniejszemu bogu związanemu ze śmiercią. 

Jednym z ciekawszych znalezisk jest papirusowy zwój długości 4 metrów i szerokości 1 metra. 

Na nim odkryto fragmenty 17. Rozdziały Księgi Umarłych (w sumie z 200). Była to swoista ściągawka 

dla żywych pokazująca jak manewrować swoją duszą po krainie cieni by śmierci by trafić na Pola Jaru, 

czyli do staroegipskim raju. 

https://www.focusnauka.pl/artykul/odkryto-swiatynie-grobowa-krolowej-egiptu-sprzed-3300-lat 

Odpowiedź: 

Styl popularnonaukowy 

Cechy: Przystępność wypowiedzi, używanie słownictwa zrozumiałego, obrazowe wyjaśnienia trudnego 

zjawiska, podawanie ciekawych przykładów, dbanie o żywy i dynamiczny styl – stosowanie różnych 

typów zdań, liczne czasowniki.  

 

Zadanie 7. 

Zaledwie dziesięć miesięcy temu, kiedy autor niniejszego tekstu zaczynał blogować, było nas w Polsce – 

dziennikarzy prowadzących dzienniki internetowe – kilku. Dziś jest co najmniej kilkudziesięciu. 

W latach 80. debaty publicystyczne można było czytać jedynie w kwartalnikach lub miesięcznikach. Debaty 

były poważne i głębokie, ale toczyły się zawsze w tempie spacerowym. Kiedy nastała wolna Polska i media 

w większości przeszły w ręce prywatne, stając się mniej lub bardziej niezależnymi, gorące dyskusje 

pojawiają się znacznie częściej – w tygodnikach, weekendowych dodatkach największych codziennych 

gazet. Publicystyka przyspieszyła, to było już tempo samochodowe. Od kilku miesięcy pisane dyskusje 

nabierają tempa bolidów Formuły 1. Już nie trzeba czekać na poranne wydania prasy. Dziennikarze już 

nie muszą błagać o akceptację redaktorów. Artykuł omija drukarnię. Wystarczy chwila wolnego czasu 

i połączenie z Internetem. Jeden klik i tekst autora ląduje w jego prywatnej gazecie. Jeszcze kilkadziesiąt 

sekund i komentarz dociera do publicznie dostępnego internetowego bloga. Kilka minut później pojawiają 

się pierwsze komentarze czytelników. Debata się już zaczęła. Debata, w której głos może zabrać każdy. 

Tekst został napisany stylem 

A. popularnonaukowym. 

B. publicystycznym. 

C. naukowym. 

D. artystycznym. 

Określ dwie właściwości stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor. 

 

Odpowiedź: 

B. publicystycznym. 

– słownictwo potoczne obok specjalistycznego 

– sugestywność 

 



  DOROTA JAŚKOWSKA                                          LSCDN                              SKRYPT – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

29 

 

Zadanie 8. 

Chciałabym zacząć od kilku słów na temat naszej rzeczywistości społecznej i politycznej, która od 

wieków nie była tak korzystna, gwarantująca na długi okres pokój, względną stabilizację w życiu, a która 

jednocześnie przez swe nasycenie sporami obracającymi się w wąskim kręgu partykularnych1 interesów, 

zanikiem szacunku do prawa – sprzyja z jednej strony deprecjacji myślenia politycznego, które traci 

wszelką wartość zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, z drugiej – wzrastaniu obojętności wobec spraw 

publicznych. 

W tej rzeczywistości [...] zapanował kryzys wyobraźni. Wszystkie ideologie dawno już przebrzmiały 

i dziś nowych na ogół się boimy, a gdy się pojawiają w jakiejś szczątkowej formie, odrzucamy je 

ze zrozumiałą nieufnością, doświadczenie nas bowiem nauczyło, że przynoszą tylko klęski. 

Podkreśl trzy cechy, którymi charakteryzuje się tekst Barbary Skargi. 

a. obecność elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych, oceniających, 

b. autor jest bohaterem przedstawianych zdarzeń, 

c. refleksyjność, 

d. lekki i barwny styl, 

e. cykliczność (tekst jest częścią cyklu publikacji), 

f. odniesienie do zjawisk artystycznych, 

g. podmiotowość i subiektywizm, 

h. styl wynikający z artystycznej funkcji języka. 

 

Odpowiedź: 

a. obecność elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych, oceniających, 

c. refleksyjność, 

g. podmiotowość i subiektywizm. 
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VII. LEKTURY Z GWIAZDKĄ – CZYTANIE ZE 

ZROZUMIENIEM 

 

 

 

CKE 2015 (maj)  

Wojciech Nowicki, Książki na całe życie 

Stoliki, szafki, podłoga przy łóżku. Na nich książki, do których się wraca. Tak jest w znanych mi domach. 

Po wiele z tych lektur przyłóżkowych ludzie sięgają przez całe życie. Wszystkim nam potrzeba stałych 

odniesień. Z tym czytaniem znanych książek jest jak ze słuchaniem muzyki, niekoniecznie dobrej – tych 

utworów, które pozostają świeże, choć dawno już są znane na pamięć. Chce się słuchać bez końca, 

nie myśląc o tym, dlaczego. W którymś momencie zamiera chęć połknięcia wszystkich książek świata. 

Zawsze podziwiałem moich przyjaciół, którzy wiele czytają. Sam niemal rok spędziłem w czytelni British 

Museum, w bieżącej lekturze odkrywając tytuł następnej. Sens czytania tak wielu tytułów polegał na tym, 

by znaleźć książki, które miałbym ochotę czytać wciąż na nowo. Tak Verlyn Klinkenborg2 opisuje swój 

książkowy łańcuszek szczęścia. Czytelnika musi w końcu ogarnąć strach przed kosmosem, nieskończoną 

przestrzenią – bo kiedy pomyśleć, że w każdej porządnej bibliotece ukryto miliony tomów, to wiadomo 

z góry, że nie wystarczy życia, żeby chociaż tę jedną bibliotekę poznać w całości. Wtedy pozostaje droga 

mnicha – wejście w przestrzenie ograniczone i przez to otwarte na świat wewnętrzny. W ten sposób 

rozpoczyna się praca literackiego działkowicza, porzucającego wielkie areały i uprawiającego swój 

spłachetek3. Ten fenomen domowej półki należy do kultury masowej – bo cóż innego kryje się 

w popularnym pytaniu o książki ulubione? Właśnie tych paręnaście tomów ratunkowych. Bo kiedy wydaje 

się, że niebo spadnie na głowę, trzeba szukać schronienia. Trzeba lektury, która zasłoni widok, trzeba 

miarowego kołysania znanej frazy. Czy więc wracanie do tych samych książek ma w ogóle jakieś wady? 

Przynajmniej jedna zdaje się oczywista – im więcej książek czytamy wielokrotnie, tym mniej poznajemy 

nowych. Nie znoszę czytania nowych książek. Czytałem w kółko 20 czy 30 tomów i tylko te książki mam 

ochotę czytać nadal. Kiedy książka jest zupełnie nowa, zasiadam do niej, jakbym się zabierał do dziwnego 

dania, obracał i dziobał tu i ówdzie, nie za bardzo wiedząc, co o niej sądzić. Apetyt winna wspomagać 

potrzeba zaufania i pewności, pisał William Hazlitt4. Stoliki, szafki, podłoga przy łóżku. Ludzie w kółko 

czytają. Każdy w czym innym szuka oparcia. Ofiarujemy sobie spokój w twardej albo broszurowej okładce, 

w kawałku plastiku z ekranem. Chyba o to właśnie chodzi: o budowanie wyspy własnej, jednoosobowej, 

o pewność następnego zdania, o poczucie, że jest ktoś bliski, kto nie zawiedzie. Po to ludzie łączą się 

z książkami na całe życie. 

 

Na podstawie: Wojciech Nowicki, Chwała półkownikom, „Książki” nr 4/2012 

a) Napisz, z jakiego dzieła pochodzi podany fragment i kto jest jego autorem. 

Chciałem pominąć, ptak małego lotu, 

Pominąć strefy ulewy i grzmotu 

I szukać tylko cienia i pogody, 

Wieki dzieciństwa, domowe zagrody… 

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, 
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Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, 

Żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki, 

Gdy odśpiewają ulubione zwrotki 

[…] 

Gdyby też wzięły na koniec do ręki 

Te księgi proste jako ich piosenki! 

 

Tytuł: …………………………………… Autor: …………………………………. 

b) Czy myśl wyrażona w tym fragmencie jest zgodna z oczekiwaniami czytelników opisanymi w tekście 

Wojciecha Nowickiego? Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

CKE 2015 matura próbna 

 

W którym z wymienionych dzieł literackich mamy do czynienia z irrealizmem języka bohaterów? 

A. W Bogurodzicy. 

B. W trenach Jana Kochanowskiego. 

C. W powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. 

D. W Zemście Aleksandra Fredry. 

Uzasadnij swój wybór. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

irrealizm «brak poczucia rzeczywistości» 

 

 

 

OPERON 2015 

Podmiot liryczny Pieśni XXV Jana Kochanowskiego zwraca się do Boga: Kościół Cię nie ogarnie, 

wszędy pełno Ciebie. Sformułuj to zdanie tak, aby zastąpić wyraz ogarnie. 

.............................................................................................................................................................. 
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OPERON 2015 matura próbna 

Postać senatora Nowosilcowa wspomnianego w tekście 1. pojawiła się w jednym z dramatów 

romantycznych. Podaj tytuł i autora tego dzieła. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

2016 CKE (maj) 

Ostatni akapit tekstu rozpoczyna się zdaniem: Sam stary subiekt jednak umrze, nie doczekawszy 

spełnienia żadnego ze swoich marzeń. Na podstawie znajomości całej powieści wymień dwa marzenia, 

których spełnienia Rzecki nie doczekał. 

• ……….…………………………………………………………………………………….. 

• ……….…………………………………………………………………………………….. 

 

 

2016 CKE (czerwiec) 

Drugie dno 

Nie wiem, czy polskie ogórki kiszone i oscypek budzą w Europie pożądanie. Ale wiem, że trzeci nasz 

specjał – na pewno tak. Otóż w Europie pożądają polskiego reportażu i chcą, żebym opowiadał1  o jego 

fenomenie. Skąd się wziął, dlaczego literacki, dlaczego taki dobry i czy ja wiem, dlaczego oni go nie mają. 

Wiem – mówię. – Bo nie było u was komuny.   

Wyciągam z zanadrza reportaż Barbary Łopieńskiej „Łapa w łapę” z 1976 roku, tłumaczę, że jest 

o tresowaniu tygrysów w cyrku, powstał na podstawie rozmowy z treserką, panią Haliną, i czytam im 

na głos niektóre fragmenty. Pierwszy: Jej rada jest taka: karmić przed numerem. Nie za dużo, żeby nie były 

leniwe, ale i nie za mało. Bo jeden tygrys będzie się z głodu podlizywał, znów drugi, nerwowy, może skoczyć. 

Drugi: Bić – to jest stara metoda. Teraz, od dziesięciu lat chyba, wszyscy treserzy przeszli na tresurę 

łagodną. Choć taka tresura jest jej zdaniem bardziej niebezpieczna. Zbytnie spoufalenie nie jest dobre. 

Trzeci: Wszystkie naraz jeszcze nigdy się nie zbuntowały. Zresztą zdaniem pani Haliny to one by miały 

gorzej na wolności. Czy one w ogóle wiedzą, że siedzą w klatce? Czwarty: Treserem może zostać każdy 

człowiek z cyrku. Taki, który przeszedł choćby żonglerkę, czy, powiedzmy, człowiek-guma.  

Ponieważ u nas (mówię im) wszystko czytało się między wierszami, polski reportaż był o tym, o czym 

był, ale też o czymś jeszcze. Reporterzy musieli nauczyć się pisać tak, żeby przechytrzyć cenzora, być 

uczciwym wobec czytelnika i móc sobie samemu spojrzeć w oczy. W związku z tym reportaż, jak mówi 

Hanna Krall, był oazą przyzwoitości. Czytelnik szukał w nim drugiego dna. Tak do gazet zakradła się 

literatura. Więc teraz przeczytam państwu (mówię) jeszcze raz te fragmenty na głos. Jeśli chcecie wiedzieć, 

jak rozumiał to Polak w roku 1976, pamiętajcie, że tygrysy to obywatele, a treserzy to władza. Na przykład 

Służba Bezpieczeństwa lub partia komunistyczna. Czytam, zagraniczna publiczność poruszona.  

Niestety, ostatnio we Włoszech poczułem, że już nie trafiam do odbiorców. Dotarło do mnie, że 20-

letni studenci nie mają zielonego pojęcia o istocie życia w komunie. Naprędce postanowiłem odmalować 

im niezbędne tło. Dzięki Bogu przypomniało mi się zdanie Torańskiej, że bez zgody państwa nie można było 

wydrukować nawet metki do majtek (sala się śmieje!). Potem przypomniałem sobie, że był okres, kiedy 

każda maszyna do pisania, którą ktoś miał w domu, musiała być zarejestrowana na milicji wraz z próbkami 
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czcionek (jeden z profesorów spojrzał na mnie z wyrzutem, ale potem powiedziano mi, że część kadry 

ma komunistyczne sympatie). Że mieliśmy przywódcę, który uważał, iż mężczyźnie powinien wystarczyć 

jeden krawat, bo drugi jest już burżuazyjnym zbytkiem (sala się śmieje). Biłem się jeszcze z myślami, czy 

tłumaczyć coś o sowieckich łagrach lub wyrywaniu paznokci na przesłuchaniach w bezpiece, bo klip2  

z komuny mi wyszedł powierzchowny i muszę wreszcie  nauczyć się na pamięć „Cywilizacji komunizmu” 

Tyrmanda3. 

Na podstawie: Mariusz Szczygieł, Już nie trafiam z drugim dnem, „Książki” 2012, nr 4. 

 

Zadanie 1.6. (0–2) 

Poniżej zamieszczono fragment, który można nazwać poetyckim reportażem z kraju despotyzmu. 

Leci kibitka; żandarm powoźnika 

Wali kułakiem, powoźnik żołnierzy 

Wali biczyskiem, wszystko z drogi zmyka, 

Kto się nie umknął, kibitka nań wbieży. 

Gdzie? – Kto w niej jedzie? – Nikt nie śmie zapytać. 

[...] 

Lecz car stał jeszcze i dawał rozkazy; 

Swe pułki siwe, kare i bułane 

Puszcza, wstrzymuje po dwadzieście razy; 

Znowu piechotę przedłuża jak ścianę, 

[...] 

Biedny narodzie! Żal mi twojej doli, 

Jeden znasz tylko heroizm – niewoli. 

 

a) Z którego utworu pochodzi ten fragment? Podaj tytuł i autora. 

Tytuł: …….……………………………… Autor:…….…………………………..……. 

b) Z reportażu Barbary Łopieńskiej (przywołanego w tekście Mariusza Szczygła) zacytuj zdanie, które jest 

trafnym komentarzem do obrazu rzeczywistości ukazanego w powyższym fragmencie. 

 

 

 

CKE 2017 (maj) 

 

a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi podany fragment. 

DZIENNIKARZ 

Ale tu wieś spokojna. – 

Niech na całym świecie wojna, 
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byle polska wieś zaciszna, 

byle polska wieś spokojna. 

CZEPIEC 

Pon się boją we wsi ruchu. 

Pon nos obśmiwają w duchu. – 

A jak my, to my się rwiemy 

ino do jakiej bijacki. 

Z takich, jak my, był Głowacki. 

A, jak myślę, ze panowie 

duza by juz mogli mieć, 

ino oni nie chcom chcieć! 

Autor: ………………………..….……… Tytuł: …………….…..…….……………. 

b) Na podstawie całego utworu, z którego pochodzi podany fragment, uzasadnij, że zastosowana w nim 

stylizacja gwarowa stanowi ilustrację myśli języki, którymi mówi już niewielu, wciąż mogą nam wiele 

powiedzieć zawartej w tekście Milknące głosy. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CKE 2017 (sierpień) 

Głos ludzki i nieludzki 

Radio jest mi najbliższe. Radio jest mi najdalsze. 

 „W eterze”, „na falach eteru” – tak kiedyś mówiono o radiu. Było słuchaczom potrzebne to dziwne, 

wewnętrznie sprzeczne wyobrażenie: głos wędruje przez próżnię, ale próżnię substancjalną5! 

Substancjalną, bo wypełnioną głosem.  

Skąd potrzeba takiego wyrażenia? – Zapewne wywołała ją dziwność samej sytuacji: oto głos oderwany 

od ciała osoby mówiącej dobiega do nas z ogromnej odległości, a mimo to zachowuje pozory (a może 

jednak prawdę?) kontaktu intymnego. […]  

Przestrzeń eteru ludziom z epoki, w której ten astrofizyczny termin upowszechniono, wydawała się 

niewyobrażalnie ogromna, nieomal nieludzka, Pascalowska. Radio tę przestrzeń czyniło intymną. Wiele 

osób pamięta domowe wieczory, siebie i swoich bliskich z uszami przy odbiorniku, nasłuchujących szumu 

radiostacji, szumu, który był jak intymny szept kosmicznych odległości. […] 

Językoznawcy wśród cech odróżniających ludzki język od mowy zwierząt wymieniają „odnośność 

na dystans”. Możemy mówić nie tylko o tym, co teraz mamy przed oczyma, ale i o czymś, co było, co będzie, 

co znajduje się poza horyzontem zmysłów.  

Wydaje mi się, że radio (a także wynalazki telefonu i płyty gramofonowej) wytworzyło inny jeszcze rodzaj 

„odnośności na dystans”. Oto ktoś mi bliski mówi do mnie tak, jakby stał obok, a przecież mówi z odległości 

uniemożliwiającej bliskość.  



  DOROTA JAŚKOWSKA                                          LSCDN                              SKRYPT – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

35 

 

Dzisiaj już jesteśmy przyzwyczajeni do tego efektu i nie zwracamy na niego uwagi. Ale dla pierwszych 

użytkowników telefonu i radia to było szokujące. […] Nikt lepiej nie przedstawił tego wrażenia od Franza 

Kafki w Zamku. Kiedy geometra K. bierze do rąk słuchawkę telefonu, który ma go połączyć z administracją 

Zamku, słyszy „jakby brzęczenie niezliczonych głosików dziecięcych albo nawet nie było to brzęczenie, lecz 

jakby śpiew jakichś odległych, najodleglejszych głosów”. I zaraz potem „mocny ton, który uderzał w ucho, 

jak gdyby chciał głębiej przeniknąć niż tylko do nędznego zmysłu słuchu”. Geometra K. doświadcza 

zderzenia tego, co arcyludzkie i intymne, dziecięcych głosików, z kosmicznymi odległościami, a za ich 

pośrednictwem – z bezdusznymi mieszkańcami Zamku.  

To znakomity, wiarygodny symbol obcowania z wszelkimi nowożytnymi urządzeniami izolującymi ludzki 

głos od jego naturalnych, osobowych źródeł – z telefonem, radiem, magnetofonem. W radiu następuje 

oddzielenie głosu od cielesnej obecności. Być może właśnie ta niezwykła sytuacja paradoksalnie wzmaga 

wartość owej obecności. […]  

Głosowi z radia najbardziej brakuje twarzy. […] Nawet w obrazie filmowym, im ważniejsza staje się twarz 

aktora (jak na przykład w późnych filmach Bergmana), tym mocniej nasza podświadomość odczuwa wtórne 

tylko zaistnienie twarzy, sklejenie głosu z twarzą, prymitywne w porównaniu do życiowej bezpośredniości 

międzyludzkiego kontaktu. Każdy film w tym sensie skazany jest na symboliczny dubbing!  

Wiele dramatów Samuela Becketta ma za temat takie właśnie oddzielenie głosu od osoby mówiącej, od jej 

twarzy. Ten motyw za przyczyną pisarskiej i dramaturgicznej wyobraźni Becketta stał się naczelnym 

symbolem nowożytnej samotności, a także – przejmującym symbolem śmierci.  

Na podstawie: Piotr Matywiecki, Głos ludzki i nieludzki, „Tekstualia” 2013, nr 1(32)  

 

Zadanie 11. (0–2) 

a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzą zacytowane słowa, oraz imię bohatera, który je 

wypowiada. 

Wznoszę się! lecę! tam, na szczyt opoki – 

Już nad plemieniem człowieczem, 

Między proroki. 

Stąd ja przyszłości brudne obłoki 

Rozcinam moją źrenicą jak mieczem; 

Rękami jak wichrami mgły jej rozdzieram – 

Już widno – jasno – z góry na ludy spozieram – 

Tam księga sybilińska przyszłych losów świata […]. 

Autor: ………………………..….……… Tytuł: …………….…..…….……………. 

Bohater wypowiadający słowa: ........................................... 

b) Wymień tę cechę zacytowanego fragmentu, która świadczy o tym, że ludzki język charakteryzuje się 

tzw. „odnośnością na dystans”. 

……….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Echo Dnia 2017 matura próbna 

 

 

 

 

NOWINY 2017 matura próbna 

Grażyna Plebanek, Tartle, czyli A imię jego….jakie?! 

Zdarza mi się to notorycznie. Rozmawiam z kimś na imprezie, podchodzi kolejny znajomy, który nie zna 

mojego rozmówcy. Przedstawiam ich sobie. A raczej bardzo chcę, bo w kluczowym momencie zapominam, 

jak ten człowiek się nazywa. No właśnie, kto to jest? I dlaczego nie mogę sobie tego przypomnieć w chwili, 

kiedy człowiek stoi obok z przylepionym uśmiechem? Wyobraża sobie pewnie, że nic dla mnie nie znaczy, 

skoro nawet nie pamiętam, jak mu na imię. Nic bardziej mylnego. Pewnie go lubię, tylko zdarza się coś, 

na co Szkoci wymyślili osobne słowo: tartle. To poczucie  zaambarasowania, czy raczej okrutnego 

zawstydzenia, że nie pamięta się czyjegoś imienia. Jest tylko jeden, bardzo ryzykowny sposób wybrnięcia 

z tartle –à la rosyjska ruletka. Sprzedał mi go kolega, któremu zwierzyłam się z nękającej mnie 

przypadłości. Opowiedział, jak kiedyś na przyjęciu zobaczył, że zbliża się do niego z uśmiechem pewna 

kobieta. Znajoma twarz, tylko oczywiście żadnych skojarzeń z imieniem. „Peter”- wykrzyknęła kobieta. 

I w tym momencie Peter zagrał va banque – rzucił pierwsze lepsze imię, jakie mu przyszło do głowy. 

„Judith”- rozłożył ramiona, a kobieta padła mu w objęcia. Bo to była Judith. Co za fuks! Niestety, mnie 

nigdy nic podobnego nie uratowało. Niedawno zaliczyłam chyba tysięczny tartle w karierze: na festiwal 

literacki w Brukseli, gdzie występowałam, przyszła pisarka, którą bardzo lubię. Nie widziałyśmy się długo, 

ale drogą mejlową obiecywałyśmy sobie, że „musimy się wreszcie spotkać” (ktoś powinien i na to wymyślić 

osobne słowo). Spędziłyśmy godzinę na odpytywaniu się, kto nad czym pracuje i jak dzieci, gdy podeszła 

do nas dziennikarka, którą poznałam poprzedniego dnia. Sprężyłam się, wyszukując w pamięci jej imię. 

„Inez”, wypaliłam mężnie, po czym odwróciłam się do pisarki, żeby i ją przedstawić. I wówczas okazało 

się, że mam pustkę w głowie - jak ona ma na imię?... Zawiesiłam głos, mając nadzieję, że sama się 

przedstawi. Nic z tego, czekała, aż ja to zrobię. Olśniło mnie dopiero w trakcie spotkania autorskiego. 

Z trudem opanowałam się, żeby nie wstać i nie przedstawić jej z opóźnieniem: „… a to jest Christina” 

Wredność tartle polega na tym, że nie sposób go przewidzieć. Dlatego co przebieglejsi fundują sobie 

podpowiadaczy. W filmie Diabeł ubiera się u Prady jest scena, gdy Meryl Streep przyjmuje hołdy 

zabiegających o jej łaski. Ponieważ jest ich wielu, zatrudnia asystentkę, która musi szeptać jej do ucha 
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imiona zbliżających się podlizuchów. Niestety, na to genialne rozwiązanie stać niewielu. My, zabiegani, 

acz słabiej uposażeni, musimy zmagać się z naszymi tartle, łykając poczucie zażenowania. 

Na podstawie: Grażyna Plebanek, Tartle czyli: A imię jego…jakie?!. „Wysokie obcasy” nr 12/2016 

Sformułowanie A imię jego….jakie? występujące w tytule jest? 

A. parafrazą, 

B. peryfrazą, 

C. plagiatem, 

D. cytatem. 

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 

Podaj imię i nazwisko autora utworu, do którego odwołała się w tytule (A imię jego…jakie?) Grażyna 

Plebanek. 

…………………………………………………………………………………………   

a) Który z bohaterów Lalki Bolesława Prusa uporczywie nazywał Wokulskiego panem Suzię? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Czy można to określić jako tartle? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

CKE 2018 (maj) 

Czy z wiersza Tadeusza Różewicza Chleb, przywołanego przez autora przemówienia, wynika, że spełniło 

się pragnienie Adama Mickiewicza wyrażone w poniższym fragmencie Epilogu Pana Tadeusza? 

W uzasadnieniu swojej odpowiedzi wykorzystaj symbolikę poniższego fragmentu Epilogu oraz wiersza 

Chleb. 

Epilog  

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, 

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, 

Żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki, 

Gdy odśpiewają ulubione zwrotki 

O tej dziewczynie, co tak grać lubiła, 

Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła, 

O tej sierocie, co piękna jak zorze 

Zaganiać gąski szła w wieczornej porze, 

Gdyby też wzięły na koniec do ręki 

Te księgi, proste jako ich piosenki! 
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Tadeusz Różewicz Chleb 

Chleb 

który żywi i zachwyca 

który się w krew narodu zmienia 

poezja Mickiewicza 

sto lat nas karmi 

ten sam chleb 

siłą uczucia 

rozmnożony 

 

 

 

CKE 2018 (sierpień) 

 

a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi podany fragment. 

Jakoż po wszystkich izbach panował ruch wielki, 

Roznoszono potrawy, sztućce i butelki; 

Mężczyźni, tak jak weszli, w swych zielonych strojach, 

Z talerzami, z szklankami chodząc po pokojach, 

Jedli, pili lub wsparci na okien uszakach, 

Rozprawiali o flintach, chartach i szarakach; 

Podkomorstwo i Sędzia przy stole, a w kątku 

Panny szeptały z sobą; nie było porządku, 

Jaki się przy obiadach i wieczerzach chowa, 

Była to w staropolskim domie moda nowa; 

Przy śniadaniach pan Sędzia, choć nierad, pozwalał 

Na taki nieporządek, lecz go nie pochwalał. 

Autor: ………………………..….……… Tytuł: …………….…..…….……………. 

b) Na podstawie całego utworu, z którego pochodzi podany fragment, wymień dwa obyczaje tam opisane 

i wyjaśnij, dlaczego są one znakiem kultury odchodzącej w przeszłość. 

……….………………………………………………………………………………………………………. 
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NOWA ERA 2018 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

Sformułowanie „Tego by nawet Mrożek nie wymyślił!”, wskazujące na absurdalny i karykaturalny 

charakter ukazywanej rzeczywistości, możemy odnieść do dzieł innych twórców literatury XIX i XX 

wieku, czego przykładem jest  

A. powieść Bolesława Prusa Lalka.  

B. komedia Aleksandra Fredry Zemsta. 

C. dramat Adama Mickiewicza Dziady cz. II.  

D. powieść Witolda Gombrowicza Ferdydurke.  

 

 

 

Echo Dnia – matura próbna 2018  

Podaj przykład utworu powstałego w tej samej epoce, co kroniki Wincentego Kadłubka. Odwołując się 

do treści wybranego utworu uzasadnij stwierdzenie z artykułu, że informacje kulturowe w nim przekazane 

mogą być dla czytelnika wyzwaniem poznawczym. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wincenty Kadłubek- żył w latach ok. 1150 – 1223, autor Kroniki dziejów Polski, uważany za jedną 

z ważnych postaci w dziejach literatury i historiografii polskiej. W XIX i XX wieku uczeni zanegowali 

wiarygodność podań o początkach Polski, a także podważyli autorytet Kadłubka jako rzetelnego historyka. 

Jednocześnie bardzo wysoko ocenili jego umiejętności literackie, wiedzę prawniczą, retoryczną 

czy filozoficzną. 

 

 

CKE 2019 (czerwiec) 

Który z bohaterów polskiej literatury mógłby uznać słowa Maria Vargasa Llosy: Bo świat bez literatury 

byłby światem bez pragnień, ideałów i nieposłuszeństwa, światem automatów pozbawionych tego, 

co człowieka czyni człowiekiem, za własne? Podaj bohatera, tytuł i autora utworu, w którym wybrany przez 

Ciebie bohater występuje. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści dzieła. 

Bohater:…………………..….……………………………………………… 

Autor: ……………………………………………………..……..….………  

Tytuł: …………….…..………………………………………….………….. 

Uzasadnienie:…………..…………………………………………………… 
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CKE 2019 (sierpień) 

Zadanie 5. (0–2) 

a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi podany fragment. 

Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe, 

Zwał je romansowymi; mawiał, że ma głowę 

Romansową; w istocie był wielkim dziwakiem. 

Nieraz, pędząc za lisem albo za szarakiem, 

Nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie 

Jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie; 

Często bez psa, bez strzelby błąkał się po gaju 

Jak rekrut zbiegły; często siadał przy ruczaju 

Nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem 

Jak czapla wszystkie ryby chcąca pozrzeć okiem. 

Takie były Hrabiego dziwne obyczaje. 

Autor: ………………………..….……… Tytuł: …………….…..…….…………….  

 

 b) Uzasadnij, że sytuacja humorystyczna przedstawiona w przytoczonym fragmencie utworu służy 

pogłębieniu charakterystyki Hrabiego. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Zapoznaj się z trzema fragmentami Zemsty Aleksandra Fredry zamieszczonymi poniżej. 

Fragment 1. 

CZEŚNIK 

Lecz potrzebne i układy. 

Pisać? – nie chcę do niecnoty. 

Iść tam? – ślisko, mocium panie: 

Mógłby otruć, zabić skrycie. 

A mnie jeszcze miłe życie, 

Więc dlategom wybrał ciebie: 

Będziesz posłem tam w potrzebie. 

Fragment 2. 

CZEŚNIK 

Hej! Serwacy! Daj gwintówkę. 

Niechaj strącę tę makówkę. 

Fragment 3. 

CZEŚNIK 
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Ja z nim w zgodzie? […] 

Wprzódy słońce w miejscu stanie! 

Wprzódy w morzu wyschnie woda, 

Nim tu u nas będzie zgoda! 

 

 

Do każdego z mechanizmów komizmu zamieszczonych w tabeli dobierz cytat go ilustrujący i wpisz jego 

numer w odpowiednie miejsce tabeli. 

 

 

 

 

OPERON 2019  

Olga Tokarczuk, Lalka i perła 

Czytanie dobrej powieści sprawia przyjemność i radość. Może chodzi tutaj o szczególny rodzaj 

podglądactwa – bezkarnego śledzenia ludzi, podążania za nimi krok w krok, zaglądania w ich myśli. 

Osądzania i jednocześnie pozostawania w cieniu. […] Taka literatura pomaga nam rozpoznać się 

w cudzych istnieniach. Może właśnie w ten sposób działa – nazywa puste przestrzenie między naszymi 

własnymi doświadczeniami, myślami, emocjami, łączy je, nadaje im wspólny, całościowy sens 

i uprawomocnia tak dalece, że w końcu bierzemy je za rzeczywistość.  

To prawdziwa tajemnica, że jedne powieści skazane są na zapomnienie, choćby po czasie sławy 

i rozgłosu, inne zaś czas umieszcza w jakimś subtelnym istnieniu, w którym trwają ani nie postarzone, ani 

nie zmienione. Czas inaczej obchodzi się z literaturą niż z ludźmi. Lalce czas nic nie zrobił. Działa ona 

za sprawą swojej magicznej podwójności, którą mają tylko arcydzieła. Opowiada bowiem z jednej strony 

szczegółowy, historyczny, konkretny czas końca XIX wieku oraz historie żyjących wtedy ludzi. Jest więc 

dla nas, młodszych o ponad sto lat, historycznym już freskiem1 , łańcuchem scen rodzajowych nanizanych 

na linearnie postrzegany bieg wydarzeń. Mówi nam więc, jak było”, czy raczej, „jak mogłoby być”, jest 

przecież powieścią, czyli doświadczeniem wewnętrznym, nie zaś zapisem faktów. Z drugiej jednak strony 

mówi, „jak jest”, odwołując się do podstawowych prawd psychologicznych, które starzeją się wolniej niż 

świat zewnętrzny. Właściwie wszystko, co w Lalce istotne, mogłoby się zdarzyć teraz. Wokulski mógłby się 

dorobić swoich pieniędzy, powiedzmy w Niemczech i wrócić do kraju, tęskniąc do swojej Izabeli – bogatej 

i wykształconej za granicą córki, powiedzmy znowu, ambasadora Łęckiego. Pamiętniki Rzeckiego 

dotyczyłyby wzlotów i upadków rozczarowanego polityką idealisty – historia zawsze skwapliwie dostarczy 

tu powodów, a odkrycia Geista miałyby związek z fizyką kwantową. Powieści tylko pozornie są 

„współczesne” – w gruncie rzeczy pociąga je jakaś ponętna stałość jednostki, która jest niezależna 

od historii. Wokulski jest człowiekiem współczesnym, czyli odwiecznym.  

To, co zafascynowało mnie w Lalce, to także jej temat – podążanie za marzeniami, opis rozkładu 

sił, które nas wszystkich pchają do przodu, zmuszają do stawiania zadań i realizowania ich ze świadomym 
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lub niejasnym, onirycznym2  samozaparciem. Dążenie ku. Ruch zorientowany na cel. Odkrywanie w tym 

poruszaniu się kolejnych możliwości siebie. Scalanie siebie w jedność z rozbitych fragmentów. Fascynuje 

mnie bohater – jest tak złożony, tak sprzeczny, tak wielokrotny, tak niejednoznaczny, że staje się – niczym 

figura z testu Rorschacha3  – obszarem identyfikacji dla każdego chyba czytelnika. I wreszcie forma tej 

powieści. Urzeka mnie jej porządek opowiadania – zamiast stosowania narracji do budowania poczucia 

ciągłości rzeczywistości w czasie – rozbicie na fragmenty i nieoczekiwane odsłonięcie iluzorycznego 

charakteru naszego potocznego, sekwencyjnego doświadczenia. […]  

Nie zastanawiałam się nad językiem powieści, nad jej miejscem w historii literatury czy recepcją4 . 

Pominęłam wiele istotnych wątków, koncentrując się zaledwie na „przypadku Wokulskiego”. Chodziło mi 

raczej o odpowiedź na pytanie: dlaczego mnie ta książka porusza, czym wciąga w siebie, co mi daje, 

co sobie dzięki niej uświadamiam, co w niej rozpoznaję jako swoje. W gruncie rzeczy doszło między nami 

do wymiany – przede mną rozpostarł się jej świat ze swoimi prawami, postaciami, mechanizmami, ja zaś 

nadałam mu mój własny sens, nałożyłam na niego prywatną siatkę znaczeń. Mam nadzieję, 

że to nie nadużycie. 

Olga Tokarczuk, Lalka i perła, Kraków 2018, s. 5–7. 

 

Zadanie 2.3.  

Porównaj projekt fabularny „współczesnej” Lalki z jej oryginałem. Podaj fakty z powieści Bolesława Prusa. 

 

 

 

Nowa Era 2019  

Zadanie 4. (0–2) 

W podanej tabeli określono role, jakie wyznaczył swoim bohaterom literackim Adam Mickiewicz. 

Uzupełnij tabelę – każdej roli przypisz tytuł dzieła, bohatera, a następnie wyjaśnij znaczenia tych ról 

w utworze. 
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CKE 2020 (próbna) 

a) W akapicie drugim autor zastosował cytaty: O tym-że dumać na paryskim bruku i Urodzony w niewoli, 

okuty w powiciu. Wskaż, z jakiego utworu pochodzą te cytaty. 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A. Dziady cz. II 

B. Pan Tadeusz 

C. Dziady cz. III 

b) Napisz, jaką funkcję pełnią te cytaty w tekście Juliana Krzyżanowskiego. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CKE 2020  (wrzesień) 

Andrzej Markowski, Czy sprostamy wyzwaniu? 

Cóż może być ciekawego w słowie wyzwanie? Wyraz polski, utworzony regularnie od czasownika 

wyzwać, używany dawniej i współcześnie. Jeżeli jednak przyjrzymy się bliżej właśnie tym dawnym 

i najnowszym użyciom tego wyrazu, okaże się, że jest się nad czym zastanowić. […] Wyzwanie – informuje 

słownik Doroszewskiego, a inne współczesne słowniki mniej więcej to powtarzają – to „wypowiedź, pismo, 

którym ktoś wyzywa kogoś na co, do czego (dawniej np. na pojedynek)”. Definicja ta jest wsparta 

charakterystycznymi cytatami – jednym z lat pięćdziesiątych, o tym, że „Brygada ciesielska rzuciła 

wyzwanie cieślom z sąsiedniego bloku” i „Rozgorzało współzawodnictwo między obu brygadami”, 

i drugim z „Pana Tadeusza”, mówiącym o posłaniu wyzwania Hrabiemu, żeby się z nim bić (w pojedynku). 

Tak więc tradycyjne znaczenie wyrazu wyzwanie zakładało, że tym, kto wyzywa, jest człowiek, obiektem 

wyzwanym na coś albo do czegoś jest inny człowiek, a samo wyzwanie ma charakter specjalnego pisma 

lub określonego sformułowania ustnego. […] 

  Jednakże ostatnio, mniej więcej od dwudziestu lat, spotykamy się z zupełnie innymi kontekstami 

i sytuacjami, w których używa się tego wyrazu. „Nie wolno nam jednak zamykać oczu na problemy 

i wyzwania, które są przed nami” – czytamy w przemówieniu prezydenta. Często słyszymy o „wyzwaniach 

dnia codziennego”, o tym, że „musimy sprostać wyzwaniom”. 

Wyzwania „stawia przed nami rzeczywistość” (zwłaszcza: „nowa rzeczywistość”). I powinniśmy 

„odpowiedzieć na te wyzwania”. Proszę zauważyć, jakie zaszły zmiany w otoczeniu słownym tego wyrazu. 

Po pierwsze: używa się go bardzo często w liczbie mnogiej. To już nie jest najczęściej jedno wyzwanie, 

to jest cała ich grupa, zespół wyzwań. Po drugie: tym, co rzuca, czy częściej stawia wyzwania, jest dziś 

nie człowiek, lecz jakaś ogólna a tajemnicza współczesność, rzeczywistość, a czasem w ogóle nie wiadomo 

dokładnie co. Ale zawsze jest to coś, a nie ktoś.  

Jak doszło do takiej zmiany znaczenia tego wyrazu? Procesy, o których tu napisałem, 

zaobserwowała ponad dwadzieścia lat temu […] profesor Halina Kurkowska, już wtedy dopatrująca się 

w tym najnowszych wpływów języka angielskiego. Wówczas wpływ ten był jeszcze słaby, dziś obejmuje już 

cały język polityki i polityków. Jest to oczywista kalka angielskiego rzeczownika challenge, przeniesiona 

do polszczyzny zapewne z języka „amerykańskiego”. To przecież dla cywilizacji amerykańskiej, tej jeszcze 

z XVIII i XIX wieku, charakterystyczne było stawianie czoła różnym przeciwnościom natury, mierzenie się 

i zmaganie z nimi, rozwiązywanie wciąż nowych problemów cywilizacyjnych, pokonywanie przeciwności. 

Świat i natura „wyzywały” śmiałków, a ci odpowiadali na to wyzwanie, choćby  zdobywając Dziki Zachód. 

Stąd wzięła się kariera pojęcia i słowa challenge, skopiowanego na polski jako wyzwanie. Ten duch 
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rywalizacji, pokonywania kolejnych barier, jest w dalszym ciągu charakterystyczny dla Amerykanów […]. 

Co więcej, ów styl życia rozprzestrzenił się współcześnie na cały świat i chyba nie ma możliwości, byśmy 

nie ulegali wyzwaniom, które niesie.  

 Tak więc używany współcześnie w polszczyźnie rzeczownik wyzwanie jest niewątpliwym ukrytym 

zapożyczeniem angielskim – zapożyczeniem znaczeniowym. Ale konia z rzędem temu, kto dziś tak odczuwa 

ten wyraz! Przyjął się w naszym języku w tym nowym znaczeniu i nikogo już nie dziwi, że to nie człowiek 

rzuca wyzwanie, lecz jest jego obiektem, i że wyzwaniu należy sprostać. 

Na podstawie: Andrzej Markowski, Polszczyzna znana i nieznana, Gdańsk 1999. 

 

7.1. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzą podane fragmenty. 

Fragment 1. 

„[…] Może trochę za późno, ależ przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się 

miliony ludzi, kocha się cały świat czujący, dlaczegóż mnie jednemu miałoby to być zabronione? Jeżeli zaś 

ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to ma ją wszystko, co robię. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, 

więc – zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety – ja też zbliżyłem się. Musi troszczyć się 

o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół – a ja robię i jedno, i drugie. […]” 

Fragment 2. 

„A tak!... – dodał po chwili. – Drasnę go, a on będzie kulał do końca życia i będzie opowiadał: tę śmiertelną 

ranę otrzymałem w pojedynku z baronem Krzeszowskim!... To mnie urządził. Co oni mi narobili, ci moi 

kochani sekundanci?... Jeżeli już jakiś kupczyk gwałtem chce do mnie strzelać, niech strzela przynajmniej 

wtedy, kiedy idę na spacer, ale nie w pojedynku… Straszne położenie!... Wyobrażam sobie, jak moja droga 

małżonka będzie opowiadać, że biję się z kupcami…” 

Autor: ....................................................................... 

Tytuł: ........................................................................ 

7.2. Wyjaśnij, którego ze znaczeń wyrazu wyzwanie omawianych w tekście Andrzeja Markowskiego 

można użyć w odniesieniu do treści fragmentu 1., a którego – w odniesieniu do treści fragmentu 2. z zadania 

7.3. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do całego utworu, z którego te fragmenty pochodzą.  

Znaczenie słowa wyzwanie w odniesieniu do treści fragmentu 1.: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………........................ 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Znaczenie słowa wyzwanie w odniesieniu do treści fragmentu 2.: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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