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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
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Czas pracy 170 minutCzas pracy 170 minutCzas pracy 170 minutCzas pracy 170 minutCzas pracy 170 minut

Część I – 20 punktów Część II – 50 punktów

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 70 punktów

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią liczbę stron.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
egzamin.

2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny
i słownika ortograficznego.

7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający.
Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Zamaluj      pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL.
Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja
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Część I – rozumienie czytanego tekstu

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj tylko
na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj
tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną z zapropo-
nowanych odpowiedzi.

POZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTAAAAAWOWYWOWYWOWYWOWYWOWY

Polski się angliczy

1. Piotr Pacewicz [„Gazeta Wyborcza”]: Nasza dzisiejsza debata ma odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z ję-
zykiem polskim, jak polski radzi sobie z dramatycznymi zmianami po 1989 r., czyli gigantyczną inwazją kultury
masowej do ascetycznego, nudnego, szarego PRL-u. W ostatnich latach nastąpiło otwarcie na Europę i świat –
filmy, piosenki, internet, wyjazdy młodych. W miejsce sztampowej, partyjnej mowy pojawił się język demokra-
cji, i to demokracji niezwykle burzliwej. Jak w tej sytuacji radzi sobie język? Czy potrafimy się dziś porozumieć?

2. Prof. Andrzej Markowski: Polszczyzna radzi sobie zupełnie dobrze z nową rzeczywistością. Mamy kilka
sposobów dostosowywania polszczyzny do nowych realiów. Po pierwsze, są to zapożyczenia, i to zarówno
wyrazów, jak i – co mnie szczególnie uderza – zapożyczenia znaczeń. Pan Piotr powiedział w swoim wystą-
pieniu, że nastąpiły dramatyczne zmiany. Otóż słowo „dramatycznie” jest zapożyczeniem, kalką z angiel-
skiego. Ma to znaczyć szybko, gwałtownie, ale niekoniecznie, że coś jest dramatem.

Piotr Pacewicz: Czyli popełniłem błąd?
Profesor Andrzej Markowski: Nie, powiedział pan modnie.
Piotr Pacewicz: To jeszcze gorzej...

3. Prof. Andrzej Markowski: Drugi sposób dostosowywania się polszczyzny do nowych warunków to two-
rzenie nowych słów, chociażby „wykształciuchy”, które powstały chyba nie dawniej niż rok temu. Trzeci
sposób to tworzenie nowych połączeń wyrazowych, np. „turystyka aborcyjna”. I czwarty – to właśnie nada-
wanie nowych znaczeń wyrazom istniejącym już dawniej. Na przykład wyraz „układ” w polszczyźnie istnieje
od bardzo dawna, ale ostatnio nabrał nowego znaczenia. To, co najbardziej rzuca się w oczy i co jest moim
konikiem, to zapożyczenia. Kiedyś przed ogólnopolskim dyktandem miałem minutę na jakiś miniwywiad
dla telewizji. Dziennikarka podchodzi do mnie i pyta: „Jaka jest kondycja języka polskiego?”. Nie wytrzyma-
łem i 37 sekund z tej minuty poświęciłem na tłumaczenie, że „kondycja” w tym znaczeniu to niepotrzebny
anglicyzm od słowa „condition”. Tymczasem może to znaczyć też „stan”, „położenie”, „warunek” itd. Do-
chodzi do takich absurdów, że jak mówimy „kondycja polskiej młodzieży”, to nie wiemy, czy chodzi o jej
sprawność fizyczną, czy o stan.

4. Tego typu zapożyczeń znaczeniowych jest bardzo, bardzo dużo. Wchodzą w nasz język tak, że w ogóle nie
słyszymy, iż to coś nowego. Dziś klinika to już nie jest szpital akademii medycznej, gdzie studenci leczą
biednych pacjentów i uczą się jednocześnie, tylko to jest każda przychodnia – klinika weterynaryjna, klinika
stomatologiczna. Każda lecznica nazywa się kliniką pod wpływem języka angielskiego. To jest najgroźniej-
sze dla polszczyzny – angliczenie znaczeń. Współczesna polszczyzna jest też bardzo żywa, jeżeli chodzi
o słowotwórstwo. Mamy nie tylko wykształciuchów, przedtem mieliśmy komuchów, potem solidaruchów
[...]. Inny przykład: najpierw był okołoporodowy, a potem była debata okołobudżetowa, [...] i jeszcze kilka
różnych około-, a nawet okołokonkordatowy.

5. Doktor Katarzyna Kłosińska: [...] Kiedy Europa Zachodnia zaczęła do nas przychodzić w postaci super-
marketów, banków i innych zjawisk, to przestraszyliśmy się tego, że nasza słowiańska dusza jest wypierana
przez komercję. I zaczęliśmy się posługiwać takim językiem niby-głębi, językiem, który ma udawać głębię.
[...] Jest np. w Polsce sieć sklepów obuwniczych i nad wejściem do każdego z nich jest identyczny napis –
potężne, mosiężne litery przywiercone do ogromnego szyldu: „Zmieniamy sens twoich stóp”. To jest oczy-
wiście idiotyczne tłumaczenie, najprawdopodobniej po angielsku chodziło tu o samopoczucie. Ale tu cho-
dziło też o to, żeby oddać tę „głębię”.

6. Proszę zwrócić uwagę, że mówi się dziś o „misji” czy „filozofii” firmy. Teraz firmy, które zajmują się np.
produkcją i sprzedażą gwoździ, nie mają do wykonania „zadań”, jak to było w czasach PRL, tylko mają „misję”
i „filozofię”. [...] Nasza rzeczywistość często jest banalna, ale nam ten banał przeszkadza. Nie chcemy kupować
zwykłych butów, nie chcemy siadać w sali dla palących czy dla niepalących, nie chcemy produkować zwyk-
łych gwoździ, tylko chcemy, żeby w tym wszystkim była jakaś filozofia, misja, sens itd. Być może chcemy
zapełnić czymś pustkę po tych wartościach, po tej naszej duszy [...] I jeszcze jedna sprawa, która wywołuje
u mnie gęsią skórkę – to konstrukcje typu: „Sport Telegram”, „biznesplan”, „Wola Park” czy „Sopot Festiwal”.
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POZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTAAAAAWOWYWOWYWOWYWOWYWOWY

Jeżeli takie konstrukcje będą się rzeczywiście szerzyć, to okaże się niedługo, że my nie jesteśmy w „Gazecie
Wyborczej”, tylko „Wybory Gazeta”, i nie będziemy jeść zupy pomidorowej, tylko „pomidor zupę”.

Raper Duże Pe: Dzięki jednorodności etnicznej polskiego społeczeństwa nasz język i tak zmienia się bar-
dzo powoli w porównaniu z tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, w USA czy we Francji. [...]

7. Prof. Mirosław Bańko: [...] Ponieważ mówiliśmy o nowych wyrazach, to postanowiłem zorientować się,
ile jest nowych wyrazów na pierwszej stronie piątkowej „Gazety Wyborczej”. Założyłem, że nowość leksy-
kalna w polszczyźnie zaczyna się w roku 1989. Popatrzmy, co na tej stronie pierwszej jest – są protesty
ekologów. „Ekolog” to skądinąd słowo stare, ale nie w tym znaczeniu, gdy mówi się o ludziach przykuwają-
cych się do drzew. „Blogi” także są nowe. Nowy jest „elektorat”, który kilkadziesiąt lat temu występował
w słownikach, ale nie w znaczeniu dzisiejszym, tylko znaczył „kraj rządzony przez elektora”. Są „wykształciu-
chy” – nie trzeba ich objaśniać. Jest „lustracja” w różnych formach, która dawniej też miała zupełnie inne
znaczenie.

8. Prof. Andrzej Markowski: W nowym znaczeniu to jest czechizm, jeden z nielicznych po roku 1989.
Prof. Mirosław Bańko: Dawniej można było lustrować czyjeś dobra, np. lustracja dóbr królewskich. Można

też było lustrować stanowiska, czyli dokonywać przeglądu stanowisk pod jakimś kątem. To były znaczenia
sprzed 1989 roku.

Zwracają uwagę także skrótowce, które stają się coraz powszechniejsze. [...] Zajrzałem do Słownika pol-
skich skrótów i skrótowców z 1999 roku i tam jest hasło PIS, ale państwo nie zgadną, w jakich znaczeniach.
Pierwsze – Państwowa Inspekcja Sanitarna, drugie – Państwowy Instytut Sztuki, i na koniec Polski Instytut
Socjologiczny. A przecież słownik nie jest taki stary!

9. Andrzej Poniedzielski: Pozwolę sobie wieszczyć, że nieznajomość języka polskiego na odpowiednim po-
ziomie jest zagrożeniem dla demokracji. [...]

Dlatego sądzę, że inicjatywa PWN i „Gazety” wydania słowników jest o tyle ważna, żeby zdanie: „Ja panu
nie przerywałem” nie było jedynym wkładem naszych czasów w rozwój języka polskiego. Oczywiście całej
tej inicjatywie można zarzucić, że jest kierowana do wąskiej grupy, bo słownikiem posługuje się ktoś, kto
wie, do czego on służy. Na razie korzystanie ze słownika jest postrzegane jako czynność intymna.

Prof. Andrzej Markowski: Mam takie powiedzenie: „Można konia zmusić do tego, żeby wszedł do wody,
ale nie można go zmusić do tego, żeby się napił”. Kupienie słowników to tylko zmuszenie konia do wejścia
do wody. Tymczasem już przecież Tuwim przed wojną pisał: „Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć
śpiew słowika”.

www.gazeta.pl
oraz „Gazeta Wyborcza”, 28 lutego 2007.

Prof. Mirosław Bańko – kieruje Redakcją Słowników Języka Polskiego w Wydawnictwie Naukowym PWN.
Pracuje też na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Katarzyna Kłosińska – pracuje w Instytucie Języka Polskiego UW, autorka ponad 50 prac z zakresu
językoznawstwa. Popularyzatorka wiedzy o języku, prowadzi audycje o polszczyźnie w Programie 3 Polskie-
go Radia.

Prof. Andrzej Markowski – dyrektor Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, przewodniczący
Rady Języka Polskiego. Popularyzator wiedzy o języku, autor licznych słowników.

Andrzej Poniedzielski – poeta, kabareciarz, pisał piosenki m.in. dla Maryli Rodowicz, Anny Marii Jopek,
Grzegorza Turnaua.

Raper Duże Pe – hiphopowiec z warszawskiego Bemowa.

Zadanie 1. (1 pkt)
Na podstawie akapitu 1. wymień trzy czynniki, które wpłynęły na intensywność zmian w języku po roku
1989.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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Zadanie 2. (1 pkt)
Akapit 1. kończy się zdaniami pytającymi. Wyjaśnij, jaka jest ich rola w całym tekście.

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

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

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

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

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

Zadanie 3. (1 pkt)
Na podstawie akapitów 1. i 2. podaj przykład wypowiedzi modnej.

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

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

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

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

Zadanie 4. (2 pkt)
Z akapitów 3. i 4. wypisz dwa sformułowania wyrażające opinię negatywną. Czego dotyczą te opinie?

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

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

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

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

Zadanie 5. (2 pkt)
W akapicie 5. dwukrotnie użyto cudzysłowu. Czy za każdym razem pełni on tę samą funkcję? Uzasadnij
odpowiedź.

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

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

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

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

Zadanie 6. (1 pkt)
Przekształć wyrażenia „Wola Park” i „Sopot Festiwal” tak, aby były zgodne z normą języka polskiego.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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Zadanie 7. (1 pkt)
Wskaż właściwe zakończenie zdania.

Nowe znaczenie wyrazu lustracja wywodzi się z języka
A. angielskiego.
B. czeskiego.
C. niemieckiego.
D. rosyjskiego.

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

Zadanie 8. (3 pkt)
Na podstawie akapitów 3., 4., 7. i 8. wypełnij tabelę. Do pierwszej rubryki wpisz nazwy (określenia) procesów,
które nie są przejawami „angliczenia się” języka. Do drugiej wpisz wymaganą liczbę przykładów.

Nazwa procesu Przykłady

1. 1.

2.

2. turystyka aborcyjna

3. 1.

2.

4. PiS

Zadanie 9. (1 pkt)
Akapit 8. kończy się zdaniem wykrzyknikowym. Wyjaśnij, jaką funkcję pełni to zdanie i co wyraża.

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

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

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

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

Zadanie 10. (2 pkt)
W kontekście akapitu 9. zinterpretuj sens cytatu z Tuwima. Jaką funkcję pełni on w całym tekście?

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

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

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

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

Zadanie 11. (1 pkt)
Wskaż właściwe zakończenie zdania.

Przedmiotem debaty są głównie zmiany
A. fleksyjne.
B. fonetyczne.
C. leksykalne.
D. składniowe.

..............................................................................................................................................................................
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Zadanie 12. (2 pkt)
Wskaż wypowiedzenia prawdziwe.

A. Dla zmian w języku polskim przełomowy jest rok 1999.
B. Język polski zapożycza słownictwo wyłącznie z języka angielskiego.
C. Na tempo zmian w polszczyźnie ma wpływ fakt, że Polskę zamieszkują w większości rodowici Polacy
(ludzie mówiący po polsku).
D. Na zmiany w języku ma wpływ rzeczywistość polityczna.

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

Zadanie 13. (2 pkt)
Wyjaśnij sens tytułu tekstu.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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Część II – pisanie tekstu własnego w związku z tekstem
literackim zamieszczonym w arkuszu

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niż dwie strony (około 250 słów).

Temat 1.
Porównaj zawarte w załączonych tekstach – fragmentach mowy Chodkiewicza z Wojny chocimskiej
Wacława Potockiego i fragmentach Potopu Henryka Sienkiewicza – portrety Sarmatów.

Wacław Potocki Wojna chocimska
(fragmenty)

Ani mnie ust natura formowała z miodu,
Ani też tam oracyj trzeba i wywodu,
Gdzie Bóg, Ojczyzna i Pan swoje składy święte
W archiwie piersi waszych chowają zamknięte.
Dziś wam się Bóg swej chwały, dziś ołtarzów zwierza;
Nowego, które stwierdził krwią własną, przymierza;
[...]
Wam Ojczyzna, rodzice, krewne, dzieci małe,
Płeć niewojenną, dziewki oddaje dojźrałe,
Teżby miały ku żądzy psiej pogańskiej juchy
W opłakanej niewoli rodzić Tatarczuchy?
Wam ubogich poddanych chrześcijańskie gminy,
Ojczyste na ostatek ściany i kominy
Pokazuje z daleka matka utrapiona;
Pod wasze się z tym wszytkim dziś kryje ramiona,
Do was obie wyciąga ręce wolność złota,
Niech się sam w swych poganin obierzach1 umota!
W te ręce król ozdoby swej dostojnej skroni,
Kiedy mu hardy Osman śmie posiągnąć do niej,
Porucza, z których je ma; nadzieje nie traci,
Że tyran posiężnego2 sowicie przypłaci.
Ja uniżone Bogu czynię dzięki, że mi
Dał żyć na niskiej do dnia dzisiejszego ziemi;
Dał na tym stanąć miejscu, skąd jeżeli żywo
Wrócę, czeka mnie żyzne wiecznej sławy żniwo.
[...]
Więc, o kawalerowie, w których serce żywe
I krew igra, przyczyny mając sprawiedliwe
Tak koniecznej potrzeby, Litwa i Polanie,
Osiądźcie Turkom karki i nastąpcie na nie!
Niechaj was to nie stracha, niech oczu nie mydli,
Że się poganin upstrzy, uzłoci, uskrzydli.
Namioty, słonie, muły, wielbłądy i osły,
To nie bije; stąd serca przodkom waszym rosły
Do szczęśliwych tryumfów; i mięso i pierze,
Lubią sławę i złoto przy sławie żołnierze.
Mało co tam wojennych; dziady, kupce, żydy,
Martauzy3  postroili i dali im dzidy;
Co człek, to tam rzemieślnik; cień ich tylko ma tu
Osman; każdy zostawił serce u warstatu. [...]
Tedy do tak nikczemnej marnej szewskiej smoły,

1 obierzach – pętach.
2 posiężnego – posiężne – zamach.
3 martauzy – zbóje, handlarze niewolników.
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Sarmatów będę równał! Naród, który z szkoły
Marsowej pierwsze przodki, stare dziady liczy,
Który wprzód w szabli niźli w zagonach dziedziczy,
Którym Chrobry Bolesław, gdy Rusina zeprze,
Żelazne za granicę postawił na Dnieprze;
Gdy Niemca, co w fortecach i w swej ufał strzelbie,
Takież kazał kolumny kopać i na Elbie.
Tylą tedy tryumfów ozdobione dłonie,
Tylą nieprzyjacielskiej krwie kurzące bronie,
Skorośmy niespokojne skrócili sąsiady,
Podnieśmy na Turczyna, z którym dziś do zwady
Pierwszy raz przychodzimy; [...]

       a mężnym bohatyrska cnota
Niechaj do wiecznej sławy pootwiera wrota.
A ty, o wielki Boże! który jednym słowem
Wodzisz wojsk miliony, przeto obozowem
Panem się słusznie zowiesz; ty sadzasz na trony,
Ty królom z głów niewdzięcznych odbierasz korony,
Pokaż swoję moc w naszej niedołędze lichej,
Zepchni nieprzyjacioły swoje dzisia z pychy.
Oni liczbie tak wielkiej, wozom, koniom, a my
W tobie tylko, jedyny Boże nasz, ufamy.

Wacław Potocki, Wojna chocimska
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, De Agostini Polska, Wrocław – Warszawa 2003.

Henryk Sienkiewicz Potop (fragmenty)

Ale Sapieha odsyłał listy bez odpowiedzi; mówiono natomiast, że się licytuje, sprzedaje, co może, srebra
przetapia na monetę, stada za gotowy grosz oddaje, makaty i kobierce nawet Żydom zastawia, majętności
wydzierżawia, a wojska ściąga. Hetman [Radziwiłł, zdrajca ojczyzny] wierzyć początkowo nie chciał, by ktoś
bez wahania całą swoją fortunę na ołtarz ojczyzny rzucał.

[...]
Był to człowiek już w wieku poważnym, średniej tuszy, o twarzy nie pięknej, ale rozumnej i dobrotliwej.

Wąsy miał już siwe, równo nad górną wargą przystrzyżone, i takąż niewielką bródkę, co czyniło go podob-
nym do cudzoziemca, choć się po polsku ubierał. Jakkolwiek wielu dziełami wojennymi wsławiony, wyglą-
dał więcej na statystę4 niż na wojownika, ci, którzy go bliżej znali, mówili też, że w obliczu pana wojewody
Minerwa nad Marsem przemaga. Ale obok Minerwy i Marsa była w tej twarzy rzadsza w owych czasach
ozdoba, to jest uczciwość, która z duszy płynąc, odbijała się w oczach jak światło słońca w wodzie. Na
pierwszy rzut oka poznali, że był to mąż zacny i sprawiedliwy.

[...] Wyprawiał sobie pan Sapieha co dzień uczty, w czasie których krążyły gęsto kielichy, miał bowiem ów
zacny obywatel i niepospolity wojownik tę przywarę, iż wesołą kompanię i brząkanie szkłem nad wszystko
nawidził5, często nawet służby dla uciechy zaniedbując. Dzienną natomiast przezornością wieczorną folgę6

wynagradzał. Do zachodu słońca pracował szczerze, wysyłał podjazdy, ekspediował listy, sam objeżdżał
straże, sam przesłuchiwał schwytanych języków7, natomiast z pierwszą gwiazdą często i skrzypki odzywały
się w jego kwaterze. A gdy raz się rozochocił, to już na wszystko pozwalał [...]. Byli tacy oficerowie, którzy
i bez dozoru hetmańskiego służbę pełnili, ale niektórzy zaniedbywali się wieczorami srodze, jako zwyczajnie
żołnierze, ręki żelaznej nad sobą nieczujący.

Nie omieszkał korzystać z tego nieprzyjaciel [Szwedzi].
[…] Sapieha, choć geniuszem nie dorównał innym, który choć czasem pobłądził, przecie poczciwością

wystrzelił nad wszystkie panięta8 tej Rzeczypospolitej, w wierności nigdy się nie zawahał, poświęcił bez
chwili namysłu całą fortunę i od początku wojny piersi za swego monarchę i swój kraj nadstawiał.

Henryk Sienkiewicz, Potop, Świat Książki, Warszawa 2003.

4  statystę – polityka.
5  nawidził – lubił.
6  folgę – odpoczynek.
7 języków – tu: jeńców.
8 panięta – magnaci.
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Temat 2.
Dlaczego ludzie cierpią? Jak się zachować wobec ludzkiego cierpienia? Przedstaw – na podstawie załą-
czonych fragmentów – postawy i poglądy bohaterów Dżumy Alberta Camusa. Jako kontekst wykorzy-
staj całą powieść.

Albert Camus Dżuma (fragmenty)

[Fragment I,
pierwsze kazanie księdza Paneloux]
Bracia moi, doścignęło was nieszczęście, bracia moi, zasłużyliście na nie [...].
Po raz pierwszy ta plaga zjawiła się w historii, żeby porazić nieprzyjaciół Boga. Faraon sprzeciwił się

odwiecznym zamiarom i dżuma zmusiła go, by padł na kolana. Od początku historii plaga boska rzuca do
stóp Boga pysznych i ślepych. Rozważcie to i padnijcie na kolana [...].

Jeśli dziś dotknęła was dżuma, to znaczy, że chwila zastanowienia nadeszła. Sprawiedliwi mogą być bez
obawy, ale źli słusznie drżą. W ogromnej stodole świata nieubłagany bicz wybije zboże ludzkie, aż słoma
zostanie oddzielona od ziarna. Będzie więcej słomy jak ziarna, więcej powołanych niż wybranych i tego
nieszczęścia nie chciał Bóg. Zbyt długo ten świat paktował ze złem, zbyt długo liczył na miłosierdzie boskie.

[...]
Wiecie teraz, co to grzech, jak wiedzieli o tym Kain i jego synowie, ci sprzed potopu, ci z Sodomy i Gomo-

ry, Faraon i Hiob, a także wszyscy przeklęci [...].
Wielu z was, wiem o tym, słusznie zadaje sobie pytanie, dokąd zmierzam. Chcę was przywieść do prawdy

i nauczyć was radować się mimo wszystko, co powiedziałem. Minął już czas, kiedy rady, braterska ręka
mogły was pchnąć ku dobru. Dziś prawda jest rozkazem. Drogę zbawienia wskazuje wam czerwony oszczep
i on was na nią popycha. Tu, bracia moi, przejawia się wreszcie miłosierdzie boże, które do wszystkiego
wnosi dobro i zło, gniew i litość, dżumę i zbawienie. Nawet ta plaga, która was zabija, uszlachetnia was
i wskazuje drogę.

[Fragment II,
w szpitalu]
Nagle jednak inni chorzy umilkli. Doktor zorientował się wtedy, że krzyk dziecka osłabł, słabł ciągle i urwał

się wreszcie. [...] Z ustami otwartymi, ale niemymi, dziecko odpoczywało w głębi rozrzuconych koców [...].
Paneloux zbliżył się i wykonał gest błogosławieństwa. Potem zebrał sutannę i wyszedł środkiem sali.
[...] Rieux wychodził już z sali krokiem tak szybkim i z takim wyrazem twarzy, że kiedy mijał Paneloux, ten

wyciągnął rękę, żeby go zatrzymać.
– Chodźmy, doktorze – powiedział.
Rieux odwrócił się, ciągle tym samym porywczym ruchem, i rzucił gwałtownie:
– Ach, ten przynajmniej był niewinny, ksiądz wie o tym dobrze!
[...]
– Dlaczego mówił pan do mnie z takim gniewem? – powiedział głos za nim. – To widowisko było dla mnie

także nie do zniesienia.
Rieux odwrócił się do Paneloux.
– To prawda – rzekł. – Niech mi ksiądz wybaczy. Ale zmęczenie to szaleństwo. Zdarzają się takie godziny

w tym mieście, kiedy nie czuję nic prócz buntu.
– Rozumiem – szepnął Paneloux. – To budzi bunt, ponieważ przekracza naszą miarę. Ale może powinni-

śmy kochać to, czego nie umiemy pojąć.
Rieux wyprostował się nagle. Patrzył na Paneloux z całą siłą i namiętnością, do jakich był zdolny, i potrząs-

nął głową.
– Nie, mój ojcze – powiedział. – Inaczej rozumiem miłość. I nigdy nie będę kochał tego świata, gdzie dzieci

są torturowane.
[...]
Lecz nie chcę spierać się z księdzem. Pracujemy razem w imię czegoś, co łączy nas ponad bluźnierstwami

i modlitwami. Tylko to jest ważne.
Paneloux usiadł obok Rieux. Twarz miał wzruszoną.
– Tak – powiedział – tak, pan również pracuje dla zbawienia człowieka.
Rieux próbował się uśmiechnąć.
– Zbawienie człowieka to zbyt wielkie słowo dla mnie. Nie idę tak daleko. Interesuje mnie jego zdrowie,

przede wszystkim zdrowie.
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[...]
Paneloux wyciągnął rękę i rzekł ze smutkiem:
– A jednak nie przekonałem pana.
– Cóż to ma za znaczenie? – powiedział Rieux. – Nienawidzę śmierci i zła, ksiądz wie o tym dobrze. I czy

ksiądz tego chce, czy nie, jesteśmy razem, żeby je znosić i żeby z nimi walczyć.

[Fragment III,
drugie kazanie księdza Paneloux]
Rozpoczął od przypomnienia, że od długich miesięcy dżuma jest pomiędzy nami i teraz, kiedy znamy ją

lepiej, ponieważ widzieliśmy tyle razy, jak zasiada przy naszym stole czy przy wezgłowiu tych, których ko-
chamy, jak kroczy obok nas i czeka na nasze przyjście w miejscach pracy, może potrafimy lepiej przyjąć to,
co mówi nam bez przerwy i czego w pierwszym zaskoczeniu nie usłyszeliśmy dobrze. To, co ojciec Paneloux
mówił już z tego samego miejsca, pozostaje prawdą. [...] Ale [...] może pomyślał i powiedział to bez
miłosierdzia. [...]

Paneloux powiedział z mocą, że są rzeczy, które można wyjaśnić w stosunku do Boga, i inne, których
wyjaśnić nie można. Oczywiście jest dobro i zło, i na ogół można sobie wytłumaczyć łatwo, co je dzieli. Ale
trudność rozpoczyna się wewnątrz zła. Na przykład bywało zło z pozoru konieczne i zło z pozoru bezużytecz-
ne. Don Juan w piekle i śmierć dziecka. Jeśli jest bowiem sprawiedliwe, że piorun uderza w niedowiarka,
nie można zrozumieć cierpień dziecka. I doprawdy, nie ma na ziemi nic ważniejszego od cierpienia dziecka,
lęku, jakie to cierpienie przynosi, i racji, jakie trzeba dlań znaleźć. Wszystko inne w życiu ułatwia Pan Bóg
i zanim dojdziemy do tego punktu, religia nie ma zasług. Natomiast tu przypiera nas do muru. Tak więc
jesteśmy pod murami dżumy i w ich śmiertelnym cieniu musimy odnaleźć dla siebie dobrodziejstwo. Ojciec
Paneloux odmawia sobie nawet łatwych korzyści płynących z przedostania się przez ten mur. Wygodnie
byłoby mu powiedzieć, że rozkosze czekające dziecko mogą wynagrodzić jego cierpienia, ale doprawdy nic
o tym nie wie. Któż mógłby bowiem twierdzić, że wieczna radość może wynagrodzić chwilę ludzkiego
cierpienia? Na pewno nie byłby to chrześcijanin, którego Pan zaznał cierpień na ciele i duszy. Nie, ojciec
Paneloux pozostanie u stóp muru, wierny tej męce, której symbolem jest krzyż, twarzą w twarz z cierpie-
niem dziecka. I powie bez lęku tym, którzy go dziś słuchają: „Bracia moi, chwila nadeszła. Trzeba we wszyst-
ko uwierzyć albo wszystkiemu zaprzeczyć. A któż spośród was ośmieliłby się wszystkiemu zaprzeczyć?”

[...]
Cierpienie dziecka jest na pewno upokarzające dla umysłu i serca. Ale tego właśnie trzeba zaznać. Dlatego

[...] trzeba chcieć cierpienia, ponieważ Bóg go chce.
[...]
Nie chodzi o to, żeby odrzucać wszelką ostrożność, rozumny porządek, który społeczeństwo wprowadza

do anarchii zarazy. Nie należy słuchać tych moralistów, którzy powiadają, że trzeba paść na kolana i ponie-
chać wszystkiego. Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach, trochę na oślep i próbować czynić dobrze.
Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga, nawet wówczas, gdy jest to śmierć dzieci, i nie szukać
pomocy dla siebie.

przełożyła Joanna Guze
Albert Camus, Dżuma, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966.
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Brudnopis (nie podlega ocenie)
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OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTAAAAAWOWYWOWYWOWYWOWYWOWY
Część I – rozumienie czytanego tekstu

Polski się angliczy
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową,
ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę ucznia, należy stosować punktację
z modelu.

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

Na podstawie akapitu 1. wymień trzy czynniki, które wpłynęły na
intensywność zmian w języku po roku 1989.
– inwazja kultury masowej (wpływ filmów, piosenek, internetu);
– wyjazdy ludzi młodych;
– burzliwie rozwijająca się demokracja.

Akapit 1. kończy się zdaniami pytającymi. Wyjaśnij, jaka jest ich
rola w całym tekście.
Zapowiadają omawiany problem (debata ma udzielić odpowie-
dzi na te pytania).

Na podstawie akapitów 1. i 2. podaj przykład wypowiedzi
modnej.
Dramatyczne zmiany – 'szybkie, gwałtowne zmiany'.

Z akapitów 3. i 4. wypisz dwa sformułowania wyrażające opinię
negatywną. Czego dotyczą te opinie?
1) „To niepotrzebny anglicyzm”;
2) „Dochodzi do takich absurdów”;
3) „To jest najgroźniejsze dla polszczyzny”.
Opinie te dotyczą szkodliwego wpływu języka angielskiego na
polszczyznę.

W akapicie 5. dwukrotnie użyto cudzysłowu. Czy za każdym ra-
zem pełni on tę samą funkcję? Uzasadnij odpowiedź.
Nie, za każdym razem pełni inną funkcję: w pierwszym wypadku
jest znakiem cytowania, w drugim wypadku sygnalizuje ironię
(dystans mówiącego).

Przekształć wyrażenia „Wola Park” i „Sopot Festiwal” tak, aby były
zgodne z normą języka polskiego.
Park na Woli (Park Wolski); Festiwal w Sopocie.

Wskaż właściwe zakończenie zdania.
Nowe znaczenie wyrazu lustracja wywodzi się z języka
A. angielskiego.
B. czeskiego.
C. niemieckiego.
D. rosyjskiego.

B

Punkty
cząstkowe

Nr
zadania Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

1

1

2
(za dwa
przykłady oraz
wyjaśnienie,
czego dotyczą
te opinie)

2

1

1

0

0

0

1
(za dwa
przykła-
dy)

1

0

0
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Punkty
cząstkowe

Nr
zadania Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

3
(za wypełnie-
nie całej
tabeli)

2
(za
wypełnie-
nie trzech
wierszy
tabeli)

8. Na podstawie akapitów 3., 4., 7. i 8. wypełnij tabelę. Do pierw-
szej rubryki wpisz nazwy (określenia) procesów, które nie są prze-
jawami „angliczenia się” języka. Do drugiej wpisz wymaganą
liczbę przykładów.

Nazwa procesu Przykłady

1. 1. wykształciuchy, komuchy, solidaruchy

2. okołoporodowy, okołobudżetowy,
okołokonkordatowy

2. turystyka aborcyjna

3. 1. układ, lustracja

2. ekolog

4. PiS

Tworzenie nowych słów

Tworzenie nowych połączeń wyrazowych

Nadawanie nowych znaczeń wyrazom
istniejącym

Tworzenie skrótowców

Akapit 8. kończy się zdaniem wykrzyknikowym. Wyjaśnij, jaką funk-
cję pełni to zdanie i co wyraża.
Funkcję ekspresywną.
Wyraża zdziwienie, że względnie nowy słownik nie odnotowuje
zmian w języku.

W kontekście akapitu 9. zinterpretuj sens cytatu z Tuwima. Jaką
funkcję pełni on w całym tekście?
Sens zacytowanych słów, np.:
– korzystanie ze słownika powinno być czynnością naturalną (zwy-
czajną, codzienną, powszechną);
– korzystanie ze słownika pozwala uściślić każdy komunikat.
Funkcja cytatu, np.:
– pełni funkcję pointy;
– wraz z otwierającym debatę zagajeniem tworzy swoistą klamrę
kompozycyjną.

Wskaż właściwe zakończenie zdania.
Przedmiotem debaty są głównie zmiany
A. fleksyjne.
B. fonetyczne.
C. leksykalne.
D. składniowe.

C.

Wskaż wypowiedzenia prawdziwe.
A. Dla zmian w języku polskim przełomowy jest rok 1999.
B. Język polski zapożycza słownictwo wyłącznie z języka angiel-
skiego.
C. Na tempo zmian w polszczyźnie ma wpływ fakt, że Polskę
zamieszkują w większości rodowici Polacy (ludzie mówiący po
polsku).
D. Na zmiany w języku ma wpływ rzeczywistość polityczna.

C, D

9.

10.

11.

12.

1

2

1

2

0

1

0

1
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Wyjaśnij sens tytułu tekstu.
Tytuł oznacza, że:
– język polski ulega wpływom języka angielskiego;
– odbywa się to w sposób oceniany negatywnie (przypadko-
wy, niestaranny).

Razem

2

20

1
(za dostrze-
żenie tylko
pierwszego
z wymie-
nionych
sensów
tytułu)

Punkty
cząstkowe

Nr
zadania Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

POZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTAAAAAWOWYWOWYWOWYWOWYWOWYZestaw IIZestaw IIZestaw IIZestaw IIZestaw II

Temat 1.
Porównaj zawarte w załączonych tekstach – fragmentach mowy Chodkiewicza z Wojny chocimskiej
Wacława Potockiego i fragmentach Potopu Henryka Sienkiewicza – portrety Sarmatów.

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

Punktacja:

Wacław Potocki Wojna chocimska

1. Rozpoznanie wstępne, np.:    0–1
a. przemówienie wodza, hetmana Chodkiewicza, do polskich rycerzy („Litwa i Polanie”) zgromadzonych
pod Chocimiem,
b. skierowana do wojska zachęta do walki z Turkami.

2. Portret Sarmaty, np.:  0–10
a. dba o sławę – „Lubią sławę i złoto przy sławie żołnierze”,
b. szuka na wojnie łupów,
c. walczy z poganami (Turcy),
d. broni ojczyzny, sprzymierzony z Bogiem,
e. walczy w imię Boga,
f. walczy w imię ojczyzny,
g. walczy w imię króla – „Gdzie Bóg, Ojczyzna i Pan swoje składy święte / W archiwie piersi waszych chowają
zamknięte”,
h. broni słabszych – „Wam Ojczyzna, rodzice, krewne, dzieci małe, / Płeć niewojenną, dziewki oddaje dojźrałe”,
i. broni wolności – „Do was obie wyciąga ręce wolność złota”,
j. góruje nad przeciwnikiem,
k. Sarmaci – potomkowie dawnego rycerstwa,
l. Sarmaci wsławieni licznymi, dawnymi zwycięstwami.

Henryk Sienkiewicz Potop

3. Rozpoznanie wstępne, np.:    0–1
portret postaci historycznej – hetmana Pawła Sapiehy.

4. Portret Sapiehy, np.:  0–10
a. patriota,
b. poświęca własne dobra dla ojczyzny,
c. dobry obywatel,
d. sprawny rycerz,
e. systematyczny, obowiązkowy dowódca,
f. wygląd zewnętrzny odzwierciedleniem przymiotów duchowych,
g. zalety ducha: rozum, dobroć, uczciwość, sprawiedliwość,
h. gotów do poświęceń dla ojczyzny i króla,
i. patriotyzm Sapiehy skontrastowany ze zdradą Radziwiłła,

13.
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j. nadmiernie lubi życie towarzyskie i alkohol,
k. zaniedbuje obowiązki dowódcy, bywa, że nie pilnuje dyscypliny,
l. pozwolił odnieść korzyści nieprzyjacielowi,
ł. nie jest wodzem genialnym.

5. Podsumowanie – związane z tematem, wynikające z analizy tekstów,    0–3
pełne, np.:        3
dostrzeżenie, że oba teksty zawierają pochlebne portrety, i próba wyjaśnienia, dlaczego tak jest – refleksja
na temat perswazyjnej funkcji mowy Chodkiewicza oraz celowej idealizacji w Potopie, związanej z celem
powieści Sienkiewicza, pisanej „ku pokrzepieniu serc”; odczytanie utworów w kontekście ideologii sarmackiej,
częściowe, np.:      (2)
dostrzeżenie, że oba teksty zawierają pochlebne portrety, i próba wyjaśnienia, dlaczego tak jest – refleksja
na temat perswazyjnej funkcji mowy Chodkiewicza oraz celowej idealizacji w Potopie,
próba podsumowania, np.:      (1)
dostrzeżenie, że oba teksty zawierają pochlebne portrety Sarmaty.

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna;
pełna konsekwencja w układzie graficznym,        5
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części,        3
– wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 5 punktów)

– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,        5
– zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka,        3
– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeolo-
gia i fleksja,      12
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja,        9
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo,
frazeologia,        6
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo i frazeologia), flek-
syjnych,        3
– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, leksykalnych. 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)

– bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy),        3
– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja,        2
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo
różnych błędów).        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY                                                                               0–4
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Temat 2.
Dlaczego ludzie cierpią? Jak się zachować wobec ludzkiego cierpienia? Przedstaw – na podstawie załą-
czonych fragmentów – postawy i poglądy bohaterów Dżumy Alberta Camusa. Jako kontekst wykorzy-
staj całą powieść.

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

Punktacja:

1. Wstępne rozpoznanie fragmentów i określenie kontekstów, np.:    0–3
a. kazanie wygłoszone przez księdza w dniu modlitw – fragment I,
b. podczas pracy w ochotniczych formacjach sanitarnych ksiądz Paneloux jest świadkiem śmierci Filipa,
synka sędziego Othona – fragment II,
c. Rieux w sporze z księdzem nawiązuje do pierwszego kazania (do myśli, że cierpienie to kara za grzechy)
– fragment II,
d. cierpienie dziecka przyczyną zmiany poglądów księdza Paneloux na cierpienie – fragment III.

Fragment I
2. Poglądy księdza Paneloux wyrażone w pierwszym kazaniu, np.:    0–2
a. cierpienie (epidemia dżumy) jako zasłużona kara za grzechy,
b. przywołanie biblijnych grzeszników jako uzasadnienie tej tezy,
c. cierpienie – to ostrzeżenie, nakaz nawrócenia się, zejścia ze złej drogi,
d. cierpienie – to sposób na upokorzenie grzeszników.

Fragment II
3. Postawa i poglądy Rieux, np.:    0–6
a. wstrząśnięty cierpieniem i śmiercią dziecka,
b. zauważa, że było to niewinne cierpienie,
c. buntuje się przeciw światu, gdzie niewinni cierpią,
d. sprzeciwia się poglądom Paneloux,
e. chce jednak współpracować ponad tym, co ich różni, aby walczyć z cierpieniem (chorobą),
f. walka z cierpieniem to walka o zdrowie człowieka,
g. utożsamia cierpienie (chorobę) ze złem,
h. nienawidzi zła.

4. Postawa i poglądy księdza Paneloux, np.:    0–2
a. głęboko przeżywa cierpienie i śmierć małego Filipa („nie do zniesienia”),
b. cierpienie prowadzi nas do buntu, ponieważ nie rozumiemy cierpienia,
c. powinniśmy zaakceptować („kochać”) cierpienie („to, czego nie umiemy pojąć”).

Fragment III
5. Poglądy księdza Paneloux wyrażone w drugim kazaniu, np.:    0–7
a. utożsamia się z cierpiącymi,
b. postawa księdza nacechowana miłosierdziem i empatią,
c. przyznaje, że wcześniej nie był dość miłosierny,
d. przyznaje, że nie wie, czy niewinne cierpienie zostanie wynagrodzone,
e. cierpienie to próba wiary,
f. wierzący powinien je przyjąć, zaakceptować (okazać pokorę wobec Boga),
g. podczas zarazy – walczyć z chorobą,
h. odrzucić egoizm,
i. pomagać innym,
j. walczyć z epidemią,
k. ufać Bogu nawet w najtrudniejszych chwilach.

6. Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu, np.:    0–2
a. po wygłoszeniu pierwszego z przywołanych kazań ksiądz Paneloux zgłasza się do formacji sanitarnych,
aby walczyć z chorobą,
b. ksiądz Paneloux przyjmuje własne cierpienie,
c. wskazanie postaci walczących z chorobą (cierpieniem),

POZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTPOZIOM PODSTAAAAAWOWYWOWYWOWYWOWYWOWYZestaw IIZestaw IIZestaw IIZestaw IIZestaw II
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d. ukazanie ceny, jaką płacą te postaci (śmierć – Tarrou, Paneloux; rezygnacja ze szczęścia – Rambert),
e. Rieux sumiennie wykonuje swój zawód – dowodzi prawdziwości swoich poglądów,
f. Cottard jako wyjątek.

7. Podsumowanie – związane z tematem, wynikające z analizy tekstu,    0–3
pełne, np.:        3
dostrzeżenie, że w powieści Camusa cierpienie oznacza śmiertelną chorobę – poglądy i postawy bohaterów
określamy dzięki temu, że poznajemy ich zachowania w czasie zarazy; cierpienie to jeden z przejawów zła
świata, przejaw, z którym należy walczyć – przesłanie powieści; główni bohaterowie utworu walczą z cier-
pieniem, starają się pomóc cierpiącym, nawet jeśli, jak Paneloux i Rieux, różnią się w sądach na temat
przyczyn cierpienia,
niepełne, np.:      (2)
dostrzeżenie, że w powieści Camusa cierpienie oznacza śmiertelną chorobę – poglądy i postawy bohaterów
określamy dzięki temu, że poznajemy ich zachowania w czasie zarazy; cierpienie to jeden z przejawów zła
świata, przejaw, z którym należy walczyć – przesłanie powieści;
próba podsumowania, np.:      (1)
dostrzeżenie, że w powieści Camusa cierpienie oznacza śmiertelną chorobę; lakoniczne stwierdzenie, że
cierpienie to jeden z przejawów zła świata, przejaw, z którym należy walczyć.

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna;
pełna konsekwencja w układzie graficznym,        5
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części,        3
– wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 5 punktów)

– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,        5
– zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka,        3
– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeolo-
gia i fleksja,      12
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja,        9
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo,
frazeologia,        6
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo i frazeologia), flek-
syjnych,        3
– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, leksykalnych. 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)

– bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy),        3
– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja,        2
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo
różnych błędów).        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY                                                                               0–4
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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA POLSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 180 minutCzas pracy 180 minutCzas pracy 180 minutCzas pracy 180 minutCzas pracy 180 minut

Za napisanie wypracowania można otrzymać łącznie 40 punktów

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią liczbę stron.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
egzamin.

2. Arkusz zawiera dwa tematy sprawdzające tworzenie tekstu własnego
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.
Wybierz jeden z nich i napisz wypracowanie.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny
i słownika ortograficznego.

7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający.
Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Zamaluj      pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL.
Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja

Zestaw IIZestaw IIZestaw IIZestaw IIZestaw II
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Część I – rozumienie czytanego tekstu

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj tylko
na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj
tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.

Słowiańszczyzna i Europa (fragmenty)

1. Ponad dwieście lat temu elity europejskie dowiedziały się, że misja odrodzeńcza należy w przyszłości do
Słowian. Przewidywał to wielki myśliciel oświecenia Johann Gottfried Herder. Jego idealni Słowianie w daw-
nych czasach „warzyli sól, tkali płótno, sycili miód, sadzili drzewa owocowe, wiodąc na swój sposób życie
radosne, wypełnione muzyką”.

2. Ci pogodni miłośnicy wiejskiej swobody byli gościnni aż do rozrzutności. Z upodobaniem uprawiali rolę,
nienawidzili wojen, chcieli żyć w zaciszu domowym. Herder wyobrażał sobie, że właśnie w takiej społeczno-
ści może się spełnić jego idea czystego człowieczeństwa. Wprawdzie cechował Słowian pewien istotny
niedostatek – wskutek swej łagodności dawali się łatwo podbijać i niewolić. Herder nawet używał porówna-
nia do kolonizacji, podkreślając, że los Słowian w Europie każe nam myśleć o podboju Ameryki Południo-
wej (o tym, co „Hiszpanie uczynili z Peruwiańczykami”). I w jednym, i w drugim wypadku chrześcijaństwo
służyło jako pretekst do inwazji. Procesy te miały wywołać przejściową zmianę w słowiańskim charakterze:
miękkość przerodziła się „w chytrą, okrutną, niewolniczą bierność”. Ale wiele jest jeszcze do odzyskania.
Wszak, jak wierzył Herder, „koło wszystko zmieniającego czasu obraca się niepowstrzymanie”. Postęp spra-
wi, że Słowianie będą spokojnie i wzorowo uprawiać rolnictwo i handel na obszarze ziemi „najpiękniejszym
w Europie”.

3. Herder jako utopista nie interesował się różnicami politycznymi i religijnymi dzielącymi Słowiańszczyznę.
Dla niego był to jednolity obszar sposobny do realizacji utopijnej myśli o idealnej krainie. „Ahistoryczność”
narodów słowiańskich, jak to nazwał Hegel, była najlepszą glebą dla utopii. Tak zwany Rozdział słowiański
z Myśli o filozofii dziejów Herdera przyczynił się w sposób niezwykle istotny do upowszechnienia idyllicznej
wizji Słowian. Wszak, chociaż ironicznie, zapewniał Mickiewicz: „Sławianie, my lubim sielanki”.

4. Sławianie, tak, Sławianie. Toczył się w czasach romantyzmu spór o „a” lub „o” w nazwie plemienia. „Sła-
wianie”, bo od „sławy”, „synowie sławy”, jak pisał Jan Paweł Woronicz. „Słowianie”, bo od „słowa”, od
Słowa, które było na początku. Mickiewicz w prelekcjach paryskich wywodził: „Słowianie znaczy lud słowa,
a raczej Słowa Bożego”. Słowo u Słowian zawiera w sobie „pojęcie świątobliwości i twórczej potęgi”. Ale za
tymi chlubnymi genealogiami czaiła się jeszcze inna etymologia: Slavus od sclavus, der Slave – der Sclave
(co wykorzystywała antysłowiańska propaganda hitlerowska). Niewolnik, rab, poddany.

5. Herder pisał, że „ludy słowiańskie zajmują większą przestrzeń na ziemi niż w dziejach”. Dlaczego? Mickie-
wicz w pół wieku po Herderze rozwiązywał tę zagadkę przed audytorium zgromadzonym na wykładach
w Paryżu w Collège de France. Wprowadzał tutaj dwa rozumienia historii: „znaczonej budowlami i spisanej”
oraz „złożonej w duchu”. W pierwszej historii spełnia się Zachód, w drugiej zaś – lud Słowian. W słowiań-
skiej historii ducha trzeba umieć odnaleźć jego przeznaczenie. Zajmując „niezmierzony obszar na mapie
świata”, Słowianie dlatego nie odzwierciedlili siebie w historii rozumianej na sposób zachodni, gdyż znamię
bierności, czyli znamię oczekiwania, zostało na nich wyciśnięte już w kolebce przez Boga. Mickiewicz uwy-
datniał ten rys oczekiwania jako historiozoficzny wyróżnik postawy Słowian.

6. Herderowska utopia człowieczeństwa, ale i wizja bierności słowiańskiej zostały przez Mickiewicza prze-
kształcone w mesjanistyczne rojenia o oczekiwaniu Słowian na chwilę wypełnienia misji zbawienia świata,
które zresztą nie mogło się dokonać bez udziału Francji.

7. Utopie, wizje, legendy, mity, fantazmaty literatury i fantazmaty idei – to one stanowią osnowę nurtujących
nas nowożytnych obrazów Słowiańszczyzny. Musiały one stale borykać się z górującym na Zachodzie,
wynikającym z poczucia cywilizacyjnej wyższości „przekonaniem o organicznej niedoskonałości narodów
niezachodnich” (za amerykańską slawistką Ewą M. Thompson). [...]

8. Słowiańszczyzna budziła niekiedy ambiwalentne uczucia, ale ich źródła są inne. Dobrym przykładem może
być postać księcia Masława. W jego dramatycznej historii z XI wieku zawęźla się kilka kluczowych momen-
tów z dziejów państwowości i chrześcijaństwa w Polsce.

9. Masław w utworach literackich bywa przedstawiany jako możnowładca Mazowsza, który wzniecił pogań-
ski bunt ludu przeciwko chrystianizacji oraz wczesnopiastowskiemu państwu – i został pokonany. Na pod-
stawie wzmianek w Kronice Galla Anonima o „fałszywych chrześcijanach” niektórzy domniemywali, że
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Masław podniósł rebelię w obronie chrześcijańskiego obrządku słowiańskiego. Tak czy inaczej – najwyraź-
niejszym znakiem Masława pozostaje słowiańskość, a nawet mazowieckość. I właśnie ona ujawnia się w cha-
rakterystyczny sposób u tak różnych pisarzy jak Zygmunt Krasiński i Józef Ignacy Kraszewski, którzy poświęcili
swe utwory jego postaci.

10. Młodzieńczą gotycką powiastkę Mściwy karzeł i Masław, książę Mazowiecki Krasiński opatrzył podtytu-
łem „powieść narodowa”. [...] Ale ta „narodowość” jest dziwnie krwawa i straszna; „krew” i „dzikość” to
słowa-klucze powiastki Krasińskiego. W utworze Kraszewskiego Masław. Powieść z XI wieku bohater tytu-
łowy [...] wyzwala [...] nadmiar gwałtownych obrazów klęski i zniszczenia, gdyż lud pod jego przewodem
bronił zajadle swych bogów odwiecznych [...].

11. To, co narodowe, regionalne, lokalne przedstawia się niespodziewanie jako obce i niezrozumiałe, okrutne,
krwawe i przerażające. Tragiczna niesamowitość starodawnej Słowiańszczyzny wydobywa się na powierzch-
nię jak odległa i groźna rzeczywistość, która została zadeptana, zniszczona, wyparta. I przez to wyparcie
właśnie wraca jako koszmar ze złego snu. Czasem może przybierać rysy nacjonalistyczne. [...]

12. Ironią historyczną tchnie fakt, że Hans Georg Gadamer na początku lat 80. XX wieku zapowiadał rychłe
odrodzenie idei herderowskich. I rzeczywiście, zapowiadana przez niego „godzina Herdera” nadeszła, [...]
ale w jakże strasznej postaci – wojny na Bałkanach. Idee odkupienia Europy przez Słowiańszczyznę legły
w gruzach. Skompromitowały się ostatecznie święte prawa narodu realizowane za pomocą wojny, pogardy
i nienawiści. „Romantyzm patriarchalno-heroiczny” odsłonił swoje nacjonalistyczne oblicze. [...]

13. Słowiańszczyzna nie jest idyllą, jak mniemał Herder. Słowiańszczyzna nie ma misji zbawienia Europy
i świata, jak sądził Mickiewicz. Słowiańszczyzna nie jest monolitem religijnym czy kulturowym. Słowiań-
szczyzna to dramat, w którego rozpoznaniu i rozwikłaniu może nam pomóc Europa – nasza sojuszniczka
w edukacji krytycznej i umiejętności zadośćuczynienia.

Maria Janion, Słowiańszczyzna i Europa,

wykład wygłoszony 14 maja 2003 r. podczas konferencji „Unia Europejska a kultura: Czy naprawdę chodzi tylko o pieniądze?”,
zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych.

„Gazeta Wyborcza” nr 185, 9–10 sierpnia 2003.

Zadanie 1. (1 pkt)
Podaj dwa powody, dla których w akapicie 3. Maria Janion nazywa Herdera utopistą.

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

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

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

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

Zadanie 2. (1 pkt)
Wskaż właściwą odpowiedź na pytanie: jaką funkcję w toku argumentacyjnym wykładu pełni akapit 4.?
A. Jest dygresją.
B. Zawiera przykład potwierdzający tezę.
C. Zawiera tezę wykładu.
D. Zapowiada treść kolejnego akapitu.

..............................................................................................................................................................................
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Zadanie 3. (1 pkt)
Na podstawie akapitu 4. wyjaśnij, co jest istotą sprzeczności między różnymi etymologiami nazwy Słowianie
(Sławianie).

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

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

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

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

Zadanie 4. (1 pkt)
Co w Mickiewiczowskiej wizji dziejów jest charakterystyczną cechą Słowian? Wypisz odpowiedni cytat z akapitu 5.

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

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

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

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

Zadanie 5. (1 pkt)
Wykorzystując hasło z Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN (Warszawa 2003), wyjaśnij, w jakim
celu autorka użyła w akapicie 7. słowa fantazmat.

Fantazmat książk. wytwór wyobraźni, przywidzenie, urojenie, halucynacja.

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

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

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

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

Zadanie 6. (1 pkt)
Odwołując się do odpowiednich przykładów, określ dwie różne funkcje, jakie w toku argumentacyjnym
wykładu Marii Janion pełnią cytaty z dzieł innych autorów.

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

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

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

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

Zadanie 7. (1 pkt)
Wskaż dwa stereotypowe wyobrażenia na temat Słowian przywołane w tym tekście.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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Zadanie 8. (1 pkt)
Wyjaśnij, co według Marii Janion jest jedną z przyczyn rodzenia się słowiańskich nacjonalizmów.

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

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

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

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

Zadanie 9. (1 pkt)
Wyjaśnij w kontekście akapitu 13. zawartą w nim myśl: „Słowiańszczyzna to dramat”.

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

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

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

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

Zadanie 10. (1 pkt)
Wskaż dwie cechy tekstu pt. Słowiańszczyzna i Europa świadczące o tym, że jest on wykładem.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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Część II – pisanie własnego tekstu w związku z tekstem
literackim zamieszczonym w arkuszu

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niż dwie strony (około 250 słów).

Temat 1.
Dwie Wigilie. Porównaj sposób przedstawienia Wigilii w powieści Chłopi z jej obrazem w utworze
Inny świat. Zwróć uwagę na wigilijne tradycje i znaczenie uroczystości dla bohaterów.

Władysław Stanisław Reymont Chłopi
(fragmenty)

W Wigilię przed Godnymi świętami już od samego świtania wrzał przyspieszony, gorączkowy ruch w ca-
łych Lipcach. [...]

A w każdej chałupie, u Szymonów, u Maćków, u wójtów, u Kłębów, i kto ich tam zliczy a wypowie wszyst-
kich, przewietrzano izby, myto, szorowano, posypywano izby, sienie, a nawet i śnieg przed progami świe-
żym igliwiem, a gdzieniegdzie to i bielono poczerniałe kominy; a wszędzie na gwałt pieczono chleby i one
strucle świąteczne, oprawiano śledzie, wiercono w niepolewanych donicach mak do klusek.

[...]
I u Borynów był taki sam rwetes, krętanina i przygotowania.
[...]
Józka z Witkiem dobrze byli przemarzli, bo stali na zwiadach przed gankiem, nim pierwszą gwiazdę uwi-

dzieli.
– Jest! Jest! – wrzasnął naraz Witek.
[...] Rocho uklęknął na śniegu, a za nim drugie.
– Oto gwiazda Trzech Króli, betlejemska gwiazda, przy której blasku Pan nasz się narodził, niech będzie

święte imię Jego pochwalone!
Powtórzyli za nim pobożnie i wpili się oczami w tę światłość daleką, w ten świadek cudu, w ten widomy

znak zmiłowania Pańskiego nad światem.
Serca im zabiły rzewliwą wdzięcznością, wiarą gorącą, dufnością i brały w siebie to światło czyste jako ten

ogień święty, pleniący złe, jako sakrament.
[...]
– Czas wieczerzać, kiedy słowo ciałem się stało! – rzekł Roch.
Weszli do domu i zaraz też obsiedli wysoką i długą ławę.
Siadł Boryna najpierwszy, siadła Dominikowa z synami, bo się dołożyła, aby razem wieczerzać, siadł

Rocho, w pośrodku, siadł Pietrek, siadł Witek kole Józki, tylko Jagusia przysiadała na krótko, bo trzeba było
o jadle i przykładaniu pamiętać.

Uroczysta cichość zaległa izbę.
Boryna się przeżegnał i podzielił opłatek pomiędzy wszystkich, pojedli go ze czcią, kieby ten chleb Pański.
– Chrystus się w onej godzinie narodził, to niech każde stworzenie krzepi się tym chlebem świętym! –

powiedział Rocho.
A chociaż głodni byli, boć to dzień cały o suchym chlebie, a pojadali wolno i godnie.
Najpierw był buraczany kwas, gotowany na grzybach z ziemniakami całymi, a potem przyszły śledzie

w mące obtaczane i smażone w oleju konopnym, później zaś pszenne kluski z makiem, a potem szła kapusta
z grzybami, olejem również omaszczona, a na ostatek podała Jagusia przysmak prawdziwy, bo racuszki
z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju uprużone, a przegryzali to wszystko prostym chle-
bem, bo placka ni strucli, że z mlekiem i masłem były, nie godziło się jeść dnia tego.

[...]
Nie skończyli jeszcze, gdy ktosik zapukał do okna.
[...]
– [...] Ktosik potrzebujący; w ten dzień nikto nie powinien być głodny ni ostawać bez dachu – odezwał się

Roch, podnosząc się drzwi otwierać.
Jagustynka to była, stanęła pokornie u proga i przez łzy, co się jej jak groch sypały, prosiła cicho:
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– Dajcie kąt jaki i choćby to, co psu wyrzucicie! Zmiłujcie się nad sierotą... Czekałam, że mnie dzieci
zaproszą... czekałam... w chałupie mróz... na darmo wyziębłam... na darmo... Mój Jezus... a teraz, jak ta
dziadówka... jak... rodzone dzieci... samą mię ostawiły i bez tej okruszyny chleba... gorzej niźli tego psa...
a tam u nich gwarno, pełno ludzi... chodziłam koło węgłów... w okna zaglądałam... na darmo...

– Siadajcie z nami. Trzeba było przyjść wam zaraz z wieczora, a na dziecińską łaskę nie czekać... jeno do
trumny to ochotnie wbiją gwoździe ostatnie, by się upewnić, że nie wrócicie już po nic...

I z wielką dobrością zrobił jej miejsce wedle siebie.
[...]
Aż Rocho wyjął z zanadrza książkę okręconą w różaniec i zaczął z niej czytać cichym a głęboko wzruszo-

nym głosem:
– „Jako to stała się nam nowina, Panna porodziła Syna; aż w judejskiej ziemie, w Betlejem, nie bardzo

podłym mieście, narodził się Pan w ubóstwie [...]”.
Umilkli naraz, bo ostry, przenikliwy głos sygnaturki przedzierał się do izby.
– Sygnują na pasterkę, trza się nam zbierać!
[...]
Ksiądz wyszedł ze mszą pierwszą, organy zagrały, a naród się zakołysał, pochylił i na kolana padł przed

majestatem Pańskim.
I już cicho było, nikt nie śpiewał, a modlił się każdy wpatrzony w księdza i w tę świeczkę, co płonęła

wysoko nad ołtarzem, organy huczały przyciszoną a tak tkliwą nutą, że mróz szedł przez kości, czasem
ksiądz się odwrócił, rozkładał ręce, powiadał w głos łacińskie święte słowo, to naród wyciągał ramiona,
wzdychał głęboko, pochylał się w skrusze pobożnej, bił się w piersi i modlił żarliwie.

Potem zaś, gdy się msza skończyła, ksiądz wlazł na ambonę i prawił długo [...].
A dopiero przed drugą mszą, kiej już naród skruszał nieco modleniem się, huknęły znowu organy i ksiądz

zaśpiewał:
W żłobie leży, któż pobieży...

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław (Oddział w Krakowie) 1999.

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
(fragmenty)

Boże Narodzenie obchodzone było w obozie w sposób nieoficjalny i prawie zakonspirowany. Wszystkie
święta o charakterze religijnym wymazane zostały z kalendarza sowieckiego jak najskrupulatniej, ustępując
miejsca rocznicom historycznym związanym z rewolucją październikową i żywotami komunistycznych świę-
tych [...]. W czasie pierwszego Bożego Narodzenia w roku 1940 uderzył mnie w wilię uroczysty wygląd
baraku i duża ilość więźniów z zaczerwienionymi od płaczu oczami. „Wszystkiego najlepszego – mówili,
ściskając mi rękę – na przyszły rok na wolności”. To było wszystko. Ale kto zna obóz sowiecki, ten wie, że
było to bardzo wiele. Gdyż słowa „wolność” nie wzywa się w Rosji nadaremno.

Boże Narodzenie 1941 roku postanowiliśmy uczcić w sposób wyjątkowy właśnie dlatego, że witaliśmy je
znowu z uczuciem zupełnej beznadziejności. Wieczorem do Trupiarni przyszła pozostała czwórka Polaków
i zanim zaczęliśmy się łamać przechowywanym specjalnie na tę chwilę chlebem, pani Z. ofiarowała każde-
mu z nas chusteczkę z wyhaftowanym orzełkiem, gałązką jedliny, datą i monogramem. Trudno było dociec,
jak potrafiła zdobyć na ten cel nici i cienkie płócienko, a jeszcze trudniej uwierzyć, że mimo ciężkiej pracy na
birży drzewnej poświęciła na ich wyszycie co najmniej pięć wieczorów. W każdym razie dotykaliśmy tych
chusteczek z nieśmiałą radością (przechowuję swoją do dzisiaj) i zapomnieliśmy dzięki nim na chwilę, że
cała nasza wieczerza wigilijna miała się składać z kromki chleba i kubka wrzątku. Było zapewne coś budzą-
cego mimowolny szacunek w tej gromadce ludzi pochylonych nad pustym stołem i płaczących z tęsknoty
z dala od swej ojczyzny, bo mieszkańcy Trupiarni przyglądali nam się z prycz z powagą, a Dimka i Sadowski
wyszli szybko do zony.

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, Czytelnik, Warszawa 1989.
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Temat 2.
Poeci wracają do małej ojczyzny. Omów temat, wykorzystując wnioski z porównania wiersza Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Światło w ciemnościach… z utworem Czesława Miłosza Dwór.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Światło w ciemnościach…

Na białej poduszce, pod pledem,
kończą się smutki.
Tydzień ma całych dni siedem
i siedem nocy zbyt krótkich.

Mary senne, nostalgię kojące,
od nieczułej ważniejsze są jawy.
Gardzę wami, codzienne sprawy,
dnie tutejsze, tygodnie, miesiące!

Świat mój własny, bezsilny, bezradny,
sny jedynie ma ku pomocy!
W Labiryncie nić Aryjadny
świeci po nocy...

W głodzie serca, wśród granic i gromów,
nieistotną żywię się manną.
Pod poduszką mam świat mój i dom mój – – –
Raj – i chustkę na łzę poranną.

Leżysz, Polsko, pod moją poduszką,
jak w dzieciństwie ukochana książka.
Pragnę czytać, czytać całą duszą!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I już słowik na Bielanach zakląskał –

Już i Wisła – już krakowski klimat –
już tramwajem dzwoni Zwierzyniecka –
już dom widać, ten, z którym od dziecka
związaniśmy jak muszla i ślimak

Potem budzik – potem światło w oczy –
Żegnać muszę odzyskany eden.
Dzień mój potrwa do dziesiątej w nocy –
tydzień ma całych dni siedem...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967.
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Czesław Miłosz Dwór

Nie ma domu, jest park, choć stare drzewa wycięto
I gąszcz porasta ślady dawnych ścieżek.
Rozebrano świren1, biały, zamczysty,
Ze sklepami czyli piwnicami w których stały półki na jabłka zimowe.
Takie jak dawniej koleiny drogi w dół:
Pamiętałem gdzie skręcić ale nie poznałem rzeki;
Jej kolor jak rdzawej samochodowej oliwy,
Ani szuwarów, ani lilii wodnych.
Przeminęła lipowa aleja, niegdyś droga pszczołom
I sady, kraina os i szerszeni opitych słodyczą,
Zmurszały i zapadły się w oset i pokrzywy.
To miejsce i ja, choć daleko stąd
Równocześnie, rok po roku, traciliśmy liście,
Zasypywały nas śniegi, ubywało nas.
I znów razem jesteśmy, we wspólnej starości.

Interesuje mnie dymek, z rury zamiast komina,
Nad baraczkiem skleconym niezgrabnie z desek i cegły
W zieleni chwastów i krzaków – poznaję sambucus nigra2.

Chwała życiu, za to że trwa, ubogo, byle jak.
Jedli te swoje kluski i kartofle
I mieli przynajmniej czym palić w nasze długie zimy.

[wiersz z cyklu Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach]

Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.

1 świren – z języka litewskiego: spichrz do przechowywania ziarna.
2 sambucus nigra – czarny bez.
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OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONY
Część I – rozumienie czytanego tekstu

Słowiańszczyzna i Europa
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, ale ich
sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę ucznia, należy stosować punktację z modelu.

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

Podaj dwa powody, dla których w akapicie 3. Maria Janion nazy-
wa Herdera utopistą.
np.:
– Nie wnikał w różnice polityczne i religijne między Słowianami
(w historię Słowian).
– Marzył o stworzeniu krainy idealnej.
– Głosił sielankową (idylliczną) wizję Słowian.

Wskaż właściwą odpowiedź na pytanie: jaką funkcję w toku ar-
gumentacyjnym wykładu pełni akapit 4.?
A. Jest dygresją.
B. Zawiera przykład potwierdzający tezę.
C. Zawiera tezę wykładu.
D. Zapowiada treść kolejnego akapitu.
A.

Na podstawie akapitu 4. wyjaśnij, co jest istotą sprzeczności mię-
dzy różnymi etymologiami nazwy Słowianie (Sławianie).
np.:
– Jedna budzi skojarzenia zdecydowanie pozytywne: synowie
sławy lub lud słowa (lud potężny, lud święty), druga – zdecydo-
wanie negatywne: niewolnicy, poddani.
– Jedna zawiera przeświadczenie o wyższości Słowian, druga –
o ich niższości.

Uwaga: nie przyznajemy punktów za samo przedstawienie różnych
etymologii.

Co w Mickiewiczowskiej wizji dziejów jest charakterystyczną cechą
Słowian? Wypisz odpowiedni cytat z akapitu 5.
np.:
– „rys oczekiwania”,
– „znamię bierności”,
– „znamię oczekiwania”.

Wykorzystując hasło z Uniwersalnego słownika języka polskiego
PWN (Warszawa 2003), wyjaśnij, w jakim celu autorka użyła w aka-
picie 7. słowa fantazmat.
Fantazmat książk. wytwór wyobraźni, przywidzenie, urojenie,
halucynacja.
np.:
– aby podkreślić nierealność, nieprawdziwość obrazów Słowian
w literaturze i filozofii,

Punkty
cząstkowe

Nr
zadania Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

1.

2.

3.

4.

5.

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
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– aby podkreślić dystans wobec przedstawianych obrazów Sło-
wian (użycie tego słowa wskazuje na negatywną ocenę przedsta-
wionych wcześniej wyobrażeń Słowian).

Odwołując się do odpowiednich przykładów, określ dwie różne
funkcje, jakie w toku argumentacyjnym wykładu Marii Janion
pełnią cytaty z dzieł innych autorów.
np.:
– Cytaty stanowią przykłady (ilustracje, dowody), jak słowa Her-
dera z akapitu 1.
– Stanowią punkt wyjścia do dalszych rozważań, jak cytat z Mic-
kiewicza w zakończeniu akapitu 3.
– Cytat stanowi odwołanie do autorytetu, jak słowa Ewy M. Thomp-
son w akapicie 7.
– Cytaty pełnią funkcję swoistych terminów (słów-kluczy), jak
„ahistoryczność” w akapicie 3.
– Wskazują na dystans autorki wobec przywoływanych poglądów,
jak słowa „najpiękniejszym w Europie” w akapicie 2.

Uwaga: nie przyznajemy punktu za wskazanie stylistycznej funk-
cji cytatów, np. za sformułowania – ożywiają styl wypowiedzi,
służą zaciekawieniu czytelnika.

Wskaż dwa stereotypowe wyobrażenia na temat Słowian przy-
wołane w tym tekście.
np.:
Stereotyp oparty na idealizacji (sielankowy, idylliczny; lub z po-
daniem cech: Słowianie jako ludzie łagodni, zajmujący się rolnic-
twem) oraz stereotypowy obraz krytyczny (Słowianie jako ludzie
krwawi, okrutni, dzicy).

Wyjaśnij, co według Marii Janion jest jedną z przyczyn rodzenia
się słowiańskich nacjonalizmów.
np.:
– wcześniejsze wyparcie (lekceważenie, odrzucenie) Słowiań-
szczyzny,
– romantyczne ideały wyższości Słowian (przypisywanie im przez
romantyków misji odkupienia Europy).

Wyjaśnij w kontekście akapitu 13. zawartą w nim myśl „Słowiań-
szczyzna to dramat”.
np.:
– Jej historia jest pełna sprzeczności i wewnętrznych konfliktów.
– Pozostaje nierozpoznana – wyobrażenia na temat Słowiańszczy-
zny bywają zazwyczaj nieprawdziwe (uproszczone, utopijne).
– Potrzebne jest określenie miejsca Słowiańszczyzny w Europie.

Wskaż dwie cechy tekstu pt. Słowiańszczyzna i Europa świadczące
o tym, że jest on wykładem.
np.:
– Autorka używa pierwszej osoby liczby mnogiej, np. „to one sta-
nowią osnowę nurtujących nas nowożytnych obrazów Słowiań-
szczyzny”.
– Autorka powołuje się na autorytety (przytacza nazwiska auto-
rów, tytuły dzieł).

Punkty
cząstkowe

Nr
zadania Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

6.

7.

8.

9.

10.

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
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Temat 1.
Dwie Wigilie. Porównaj sposób przedstawienia Wigilii w powieści Chłopi z jej obrazem w utworze Inny
świat. Zwróć uwagę na wigilijne tradycje i znaczenie uroczystości dla bohaterów.

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 26 punktów)

Punktacja:

Fragmenty powieści Chłopi
1. Przedstawienie sytuacji, np.:    0–1
a. Wigilia obchodzona przez wszystkich mieszkańców wsi Lipce,
b. przygotowania: porządkowanie gospodarstw, przyrządzanie jedzenia,
c. Wigilia w chłopskiej rodzinie Borynów.

2. Wigilijne tradycje, np.:    0–4
a. oczekiwanie na pierwszą gwiazdę,
b. klękanie na widok pierwszej gwiazdy,
c. chwalenie Boga,
d. przeżegnanie się przed jedzeniem,
e. okazanie czci opłatkowi,
f. czytanie Pisma Świętego,
g. pasterka (modlitwa, wysłuchanie nauki księdza),
h. śpiewanie kolęd,
i. dzielenie się opłatkiem,
j. potrawy wigilijne,
k. przestrzeganie postu,
l. przygarnięcie osoby samotnej.

3. Znaczenie uroczystości dla bohaterów, np.:    0–3
a. poczucie wspólnoty – w Wigilii uczestniczy rodzina i służba,
b. dramat osoby wykluczonej ze wspólnoty (Jagustynka),
c. religijny wymiar uroczystości,
d. uczucia i przeżycia z tym związane (co najmniej trzy):
– doświadczenie istnienia Boga,
– wzruszenie,
– nastrój skupienia,
– żal za grzechy,
– czynienie dobra,
e. szczególna rola gospodyni.

4. Ukształtowanie zacytowanego tekstu, np.:    0–3
a. narrator trzecioosobowy,
b. realizm i obiektywizm narracji,
c. dokładność, szczegółowość opisu,
d. rola wyliczeń i powtórzeń,
e. dialektyzacja.

Punkty
cząstkowe

Nr
zadania Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

– Wypowiedź skomponowana jest tak, że bez trudu można w niej
dostrzec wstęp, część złożoną ze zbioru argumentów i podsumo-
wanie.
– W języku tej wypowiedzi dominują wypowiedzenia oznajmują-
ce o charakterze stwierdzeń (sądów).

Razem 10
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Fragmenty powieści Inny świat
5. Przedstawienie sytuacji, np.:    0–1
a. Wigilia w sowieckim łagrze,
b. uczestnicy – nieliczna grupa Polaków,
c. zakaz obchodzenia świąt w łagrze,
d. wyjątkowość Wigilii.

6. Wigilijne tradycje, np.:    0–4
a. bardzo skromne nawiązanie do tradycji,
b. chleb zamiast opłatka,
c. brak tradycyjnych potraw,
d. wspólne spotkanie przy stole,
e. prezenty.

7. Znaczenie uroczystości dla bohaterów, np.:    0–3
a. Wigilia – pociechą w beznadziejnej sytuacji,
b. wyjaśnienie, na podstawie kontekstu, sensu słowa „beznadzieja”,
c. niezwykły trud włożony w wykonanie prezentów,
d. radość z otrzymania prezentów,
e. podkreślenie wspólnoty Polaków,
f. tęsknota za ojczyzną,
g. wzruszenie (płacz).

8. Ukształtowanie zacytowanego tekstu, np.:    0–3
a. narrator pierwszoosobowy,
b. narrator – bohater, uczestnik wydarzeń,
c. narracja pamiętnikarska (czas przeszły),
d. literatura faktu.

9. Znajomość i wykorzystanie terminologii teoretycznoliterackiej.    0–1

10. Podsumowanie – związane z tematem, wynikające z analizy tekstów    0–3
pełne, np.:        3
dostrzeżenie podobieństw między obrazami – oba teksty ukazują wyjątkowość Wigilii w polskiej tradycji,
dążenie do wierności obyczajom, duchowy wymiar tej chwili, towarzyszące jej emocje, to, że integruje
(rodzinę, mieszkańców wsi, Polaków); dostrzeżenie różnic – bogactwo tradycji w powieści Chłopi (walor
poznawczy utworu), obraz przeżyć religijnych, wyjątkowo skromny wymiar święta w powieści Inny świat
(podkreślenie duchowego znaczenia Wigilii), wyraz przeżyć patriotycznych,
częściowe, np.:      (2)
dostrzeżenie, że oba teksty ukazują wyjątkowość Wigilii w polskiej tradycji, to, że integruje (rodzinę, miesz-
kańców wsi, Polaków); dostrzeżenie różnic – bogactwo tradycji w Chłopach (walor poznawczy powieści),
pokazanie przeżyć religijnych, wyjątkowo skromny wymiar święta w Innym świecie (podkreślenie ducho-
wego znaczenia Wigilii),
próba podsumowania, np.:      (1)
lakoniczne stwierdzenie istnienia podobieństw między dwoma literackimi obrazami Wigilii i znaczących
różnic między nimi.

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna;
pełna konsekwencja w układzie graficznym,        2
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 2 punkty)

– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,        2
– zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
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IV. JĘZYK (maksymalnie 8 punktów)

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeolo-
gia i fleksja,        8
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja,        6
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo
i frazeologia.        4
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyj-
nych.        2

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)

– bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy),        2
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); na ogół poprawna interpunkcja.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY                                                                               0–4

Temat 2.
Poeci wracają do małej ojczyzny. Omów temat, wykorzystując wnioski z porównania wiersza Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej Światło w ciemnościach... z utworem Czesława Miłosza Dwór.

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 26 punktów)

Punktacja:

1. Rozpoznanie wstępne – zdefiniowanie wyrażenia mała ojczyzna, np.:    0–1
miejsce urodzenia, pochodzenia, mniejsze niż kraj.

wiersz Światło w ciemnościach...
2. Ukształtowanie utworu, np.:    0–4
a. „ja” liryczne (podmiot liryczny można utożsamiać z autorką),
b. liryka bezpośrednia (sytuacja wyznania),
c. monolog,
d. wiersz regularny,
e. kompozycja pierścieniowa (wyjaśnienie funkcji zdania „Tydzień ma całych dni siedem”),
f. rola kontrastu w kompozycji,
g. określenie funkcji wykorzystanych tropów, np. „Labirynt”, „nić Aryjadny”, Polska „jak w dzieciństwie
ukochana książka” – „czytać [...] Polskę”.

3. Obraz powrotu do małej ojczyzny w wierszu Światło w ciemnościach..., np.:    0–6
a. osoba mówiąca to przymusowa emigrantka czasu wojny – „wśród granic i gromów”,
b. powrót do ojczyzny we śnie,
c. kontrast snu i jawy,
d. początek wiersza to motyw zapadania w sen, zakończenie utworu to powrót do rzeczywistości – „budzik
– potem światło w oczy”,
e. sen jako przynoszący ukojenie,
f. argumenty (co najmniej dwa), np.:
– oznacza koniec smutków, trosk – „kończą się smutki”, „raj”, „odzyskany eden”,
– wydaje się za krótki – „noce zbyt krótkie”,
– uspokaja – „mary senne, nostalgię kojące”, „Świat mój własny […] sny jedynie ma ku pomocy”,
g. jawa jako źródło cierpienia,
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h. argumenty (co najmniej dwa), np.:
– wiąże się ze smutkiem (żalem) – „chustkę na łzę poranną”,
– wydaje się trwać bardzo długo – „całych dni siedem”,
– przynosi poczucie wyobcowania, pustki, niespełnienia – „nieczuła”,

obrazy i uczucia kojarzone z małą ojczyzną:
i. mała ojczyzna – Kraków (miasto rodzinne) i związane z nim miejsca, okoliczności,
j. mała ojczyzna – część „dużej” ojczyzny (apostrofa do Polski),
k. budzi poczucie swojskości i silnej przynależności – „dom […], z którym od dziecka / związaniśmy jak
muszla i ślimak”,
l. budzi nostalgię – „głód serca”.

wiersz Dwór
4. Ukształtowanie utworu, np.:    0–4
a. „ja” liryczne (podmiot liryczny można utożsamiać z autorem),
b. liryka bezpośrednia,
c. monolog,
d. wiersz nierymowany (zbliżony do prozy),
e. rola kontrastu w kompozycji (dawniej – dziś, wspomnienia – rzeczywistość),
f. użycie słów archaicznych – świren, sklep w znaczeniu 'piwnica' – jako sposób na skojarzenie z dawnym
światem.

5. Obraz powrotu do małej ojczyzny w wierszu Dwór, np.:    0–6
a. osoba mówiąca to ktoś, kto wiele lat przebywał daleko od stron rodzinnych – „daleko stąd”,
b. sytuacja – wycieczka, odwiedziny w miejscu domu rodzinnego,
c. określenie związku ukazanej sytuacji z tytułem tomiku,

obrazy i uczucia kojarzone z małą ojczyzną:
d. mała ojczyzna – Litwa, dwór wiejski,
e. obraz przeszłości – Arkadia (dostatek i piękno natury),
f. uzasadnienie (co najmniej dwa argumenty), np.:
– dom wśród drzew – „lipowa aleja”,
– zapasy na zimę – „półki na jabłka zimowe”,
– rzeka z szuwarami, liliami wodnymi,
– syte owady – „lipowa aleja, niegdyś droga pszczołom, / […] kraina os i szerszeni opitych słodyczą”,
g. obraz współczesny – zmieniony, zdegradowany,
h. uzasadnienie: brak domu i starych drzew, zarośnięte stare ścieżki, zanieczyszczona rzeka bez roślin,
i. rozpoznawanie miejsca – „pamiętałem, gdzie skręcić”, „poznaję sambucus nigra”,
j. stoickie godzenie się ze zmianami wspólnymi dla miejsca i człowieka – „równocześnie [...] traciliśmy
liście”,
k. pochwała życia mimo jego „bylejakości”.

6. Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów, np.:    0–1
a. biograficzny (losy autorów i związek ich losów z utworami),
b. historyczny (wpływ wydarzeń XX w. na przedstawione sytuacje – wojna, zmiany granic).

7. Znajomość i umiejętne stosowanie terminologii teoretycznoliterackiej.    0–1

8. Podsumowanie – związane z tematem, wynikające z analizy tekstów,    0–3
pełne, np.:        3
dostrzeżenie różnic między przywołanymi obrazami i podobieństw między nimi – powrót wyśniony, niere-
alny w wierszu Światło w ciemnościach…, powrót realny w wierszu Dwór, wyeksponowanie przez Pawli-
kowską-Jasnorzewską uczucia nostalgii, silniejszy ładunek emocjonalny jej wiersza, refleksja dotycząca tego,
że oba utwory ukazują szczególną rolę małej ojczyzny,
częściowe, np.:      (2)
refleksja na temat tego, że wiersz Światło w ciemnościach… zawiera wizję wyśnionych powrotów do małej
ojczyzny, a wiersz Dwór – obraz powrotu realnego; dostrzeżenie, że oba utwory ukazują szczególną rolę
małej ojczyzny,
próba podsumowania, np.:      (1)
lakoniczne stwierdzenie dotyczące tego, że jeden z przywołanych utworów zawiera obraz powrotu wyśnio-
nego, a drugi powrotu realnego.
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna;
pełna konsekwencja w układzie graficznym,        2
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 2 punkty)

– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,        2
– zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK (maksymalnie 8 punktów)

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeolo-
gia i fleksja,        8
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja,        6
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo
i frazeologia,        4
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyj-
nych.        2

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)

– bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy),        2
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); na ogół poprawna interpunkcja.        1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY                                                                               0–4
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