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Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Próbna matura z WSiP 
Listopad 2015

Egzamin maturalny z języka polskiego dla klasy 3
Poziom podstawowy

informacje dla ucznia
1.  Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś nauczycielowi.

2.  Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.

3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

4.  Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.

5.  Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 
przekreśl.

6.  Redagując wypowiedzi pisemne, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie 
nie będą oceniane.

7.  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 170 minut.

8.  Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 70 punktów  
(część testowa – 20 punktów, wypracowanie – 50 punktów).

Powodzenia!
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zadanie 1.
Jan Parandowski
Styl

Mowa jest systemem znaków. Słowami sygnalizujemy innym ludziom, co dzieje się 
w naszym umyśle. Znajomość danego języka można porównać do klucza szyfrowego, który 
trzeba posiadać, jeśli ma się przejąć komunikat obcej stacji. I tak jak wiadomość podana 
szyfrówką w największej zwięzłości przekazuje jakiś fakt, którego szczegóły uzupełnia się 
własnym domysłem, tak najprostsze zdanie wymienione między dwiema osobami, nie 
jest niczym więcej niż krótkim sygnałem, wymagającym interpretacji i narażonym na 
nieporozumienia. […]

Fakt, że słowo jest znakiem, symbolem, nie przeraża poety, przeciwnie: obraz poezji jako 
semafora przemawiającego kolorowymi błyskami wśród ciemnej nocy jest bardzo powabny. 
Dokuczliwe natomiast jest to, że sygnały, którymi poeta pragnie nas wprowadzić w swoją 
wizję, służą wszystkim i do najpospolitszych spraw i są tak skąpe w odcienie. Ledwo się 
zanurzyć pod powierzchnię zjawisk, już się jest skazanym na milczenie lub bełkot. Ale i same 
zjawiska są równie oporne. […] Wszelka subtelność zarówno w analizie naszych stanów 
psychicznych, jak i odtworzeniu materialnej rzeczywistości, a nawet sama dokładność, 
dogłębność relacji o najprostszej rzeczy, trafia na wielkie, czasem nieprzebyte przeszkody 
w słowach […]. I oto pisarz staje przed dylematem: albo nie wyczerpać swej myśli, albo 
uczynić ją ciemną i niezrozumiałą, posługując się wyrazami na kształt symbolów.

Wielu chwyta się gwałtownego środka i stwarza nowe słowa. Nieraz cały okres literatury 
zostaje ogarnięty furią neologizmów, jakby mu język odziedziczony nie wystarczał. Iluż 
załamało się w tym niedościgłym zadaniu! […] Neologizmy Krasińskiego pomarszczyły 
jego poezję, a zwłaszcza prozę przedwczesnym uwiądem. […]

Do najpiękniejszych zabiegów dokoła języka należy odświeżanie powszechnie używanych 
wyrazów. Najpospolitsze, najbardziej znane słowa, jak twarze, które ogląda się co dzień, 
odkrywają nagle niespodziewane znaczenie i olśniewają potęgą utajonego życia. Wydobywa 
się z głębokich złoży to, czego język nie zdołał dotychczas wyrazić. […] Pod piórem pisarzy 
naznaczają sobie spotkanie słowa, które się nigdy dotąd nie spotkały, czasowniki zaciągają się 
w służbę nie znanych1 im dotąd czynności, rzeczowniki zdobywają nowy zakres władzy.  […]

Rozmaicie układa się stosunek pisarza do słowa […]. Są pisarze i myśliciele, którzy nigdy 
nie są w przyjaźni ze słowem: zawsze ich ono zawodzi, zawsze wydaje się niedostateczne, 
niekształtne, nieuległe ich żądaniom. […] U jednych dzieje się to z nadmiaru nowych pojęć, 
u innych z niedostatku słownictwa. Dla tamtych nie ma zbawienia, ponieważ nigdy nie 
potrafią ujarzmić burzy, która w nich szaleje, tych drugich zaś może ocalić przymierze ze 
słowem. […]

Dzieło literackie musi być przede wszystkim „pięknym zjawiskiem językowym”. […]  
Kto lekceważy wartość stylu, nie zagrzeje miejsca w literaturze. Tylko styl zapewnia trwałość 
autorom. 

J. Parandowski, Styl (fragmenty), [w:] tegoż, Alchemia słowa, Czytelnik, Warszawa 1986.
1 nie znanych – pisownia oryginalna.
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zadanie 1.1. (0–2)
zinterpretuj porównania i określ ich funkcje w tekście.

porównanie interpretacja porównania Funkcja w tekście

1. I tak jak wiadomość podana 
szyfrówką w największej zwię-
złości przekazuje jakiś fakt, 
którego szczegóły uzupełnia się 
własnym domysłem, tak naj-
prostsze zdanie wymienione 
między dwiema osobami, nie 
jest niczym więcej niż krótkim 
sygnałem, wymagającym in-
terpretacji i narażonym na nie-
porozumienia

2. obraz poezji jako semafora 
przemawiającego kolorowymi 
błyskami wśród ciemnej nocy 
jest bardzo powabny

zadanie 1.2. (0–2)
Wymień i oceń – zgodnie z intencją autora – dwa zabiegi językowe wykorzystywane przez 
poetów. Wstaw w odpowiednią kolumnę tabeli znak p, jeśli ocena jest pozytywna, lub n, 
jeśli jest negatywna.

zabiegi językowe wykorzystywane przez poetów Ocena autora

1.

2. 

zadanie 1.3. (0–1)
podaj dwa powody, które według autora skłaniają twórców do stosowania różnych zabie-
gów językowych.

zadanie 1.4. (0–1)
Które z podanych wypowiedzeń jest zdaniem bezpodmiotowym? Wybierz właściwą odpo-
wiedź.
a. Rozmaicie układa się stosunek pisarza do słowa.
B. Wielu chwyta się gwałtownego środka i stwarza nowe słowa.
c. U jednych dzieje się to z nadmiaru nowych pojęć, u innych z niedostatku słownictwa.
D. Ledwo się zanurzyć pod powierzchnią zjawisk, już się jest skazanym na milczenie lub bełkot.
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zadanie 1.5. (0–2)
Oceń prawdziwość zdań dotyczących tekstu Jana parandowskiego. zaznacz p, jeśli zdanie 
jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Zdaniem autora wartość utworu literackiego zależy przede wszystkim 
 od jego stylu. p F

2. Zdanie Iluż załamało się w tym niedościgłym zadaniu! ma charakter 
impresywny. p F

3. Jan Parandowski posługuje się językiem metaforycznym i nacechowanym 
emocjonalnie. p F

zadanie 1.6. (0–1)
zaproponuj tytuł, który będzie wyrażał główną myśl przywołanego tekstu.

zadanie 2.
Stach Szabłowski
Marks w Wenecji

Szaleństwo, wspaniałość i mizeria sztuki współczesnej nigdzie nie dochodzą do głosu tak 
jak na Biennale w Wenecji. Ta wystawa uchodzi za najważniejszą na świecie nie tylko dlatego, 
że jest największa. Ona jest też samym światem (sztuki) w pigułce. Jest tu wszystko. Artyści ze 
szczytu i z Trzeciego Świata. Polityczne interesy. Antyrynkowe manifesty i niewidzialna ręka 
rynku. Bluźnierstwa. Idealizm. Korupcja. Obrazy wszystkich nieszczęść, które trapią planetę, 
i niefrasobliwość, z jaką obok tych nieszczęść przechodzimy. I jeszcze stary, dobry Karol Marks1, 
który został największą gwiazdą tegorocznej wystawy.

Świat jest zły, więc Biennale, jako świat w pigułce, także musi być złe. Jeżdżę do Wenecji od 
20 lat i nie widziałem Biennale, które by się udało. Każde zostaje bezlitośnie skrytykowane. 
Otwarta w maju 56. edycja imprezy nie jest wyjątkiem. […] Sztuka znów nie dała rady. Po raz 
kolejny nie zdołała przedstawić i rozwiązać wszystkich problemów XXI wieku. […]

W pawilonie Francji pokazano wykopane z korzeniami żywe drzewa […]. Jeszcze dalej 
poszli Grecy: po co przedstawiać rzeczywistość, skoro można ją przywieźć do Wenecji? Artystka 
Maria Papadimitriou zabrała z miasta Volos w Tesalii warsztat i sklep wypychacza zwierząt 
i odbudowała w greckim pawilonie. […]

Równolegle ze spektaklem w miasteczku pawilonów narodowych trwa główny dramat 
Biennale, czyli wielka międzynarodowa wystawa zbiorowa. W każdej edycji Biennale urządza 
ją kto inny. Tym razem kuratorem jest Okwui Enwezor. […] To specjalista od wielkich wystaw, 
gwiazda w branży i pierwszy Afrykańczyk, któremu powierzono matkę wszystkich biennale – 
Wenecję. […]

Największą gwiazdą Biennale pozostaje jednak po staremu biały, heteroseksualny mężczyzna. 
Nazywa się Marks. Karol Marks. […]

Kurator kluczem do swojego projektu uczynił pojęcie kapitału – „Kapitał” Karola Marksa. 
Zaproponował, aby jeszcze raz przeczytać dzieło niemieckiego filozofa. I rzeczywiście jest ono 
na Biennale czytane cały czas. […] Słowa Marksa umilkną dopiero w listopadzie, kiedy zakończy 
się Biennale. […]
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Kapitał jako symboliczny wytrych do problemów współczesności? Jako święta księga sztuki 
współczesnej odczytana na głos w sercu globalnej wystawy? Enwezor pokazuje wystawę pełną 
zatroskania, mądrą, momentami fascynującą, choć pozbawioną poczucia humoru, ale za to 
niepozbawioną antykapitalistycznych akcentów. Nie oznacza to jednak, że artyści znajdują się 
na zewnątrz systemu, który krytykują. Przeciwnie, są w samym jego środku. […]

Włochy pogrążone są w kryzysie, z publicznej kasy udało się sfinansować niewiele ponad 
15 procent ogromnego budżetu imprezy. Wystawę Enwezora wspierały więc reprezentujące 
artystów galerie komercyjne. Czy to znaczy, że troska artystów o świat to tylko rytualna gra 
pozorów, w której prawdziwą stawką są pieniądze? Oczywiście nie. Znaczy to tylko tyle, że 
artyści są pionkami w tej samej grze, w którą chcąc nie chcąc, wszyscy jesteśmy zaplątani. 
Enwezor przypomniał nam, że żyjemy w rzeczywistości „Kapitału”, gdzie wszystko zostało 
dawno wycenione i sprzedane. Sztuka nie jest wyjątkiem. Ba, wyjątkiem nie jest nawet krytyka 
kapitalizmu – na tym polega paragraf 222 tego systemu. 

S. Szabłowski, Marks w Wenecji (fragmenty), „Newsweek” nr 22/2015, 25–31.05.2015 r.

1 Karol Marks – niemiecki filozof, socjolog, ekonomista, historyk, dziennikarz i działacz rewolucyjny. Twórca so-
cjalizmu naukowego, współzałożyciel I Międzynarodówki. Kapitał – główne dzieło Karola Marksa, w którym dał on 
wykład podstaw swych poglądów ekonomicznych i zaznaczył główne rysy krytyki współczesnego mu społeczeń-
stwa oraz kapitalistycznego sposobu produkcji i jego następstw.
2 paragraf 22 – w dotyczącej II wojny światowej powieści Josepha Hellera Paragraf 22 tytułowy paragraf dawał 
żołnierzowi możliwość zwolnienia ze służby z powodu choroby psychicznej. Jednocześnie jeśli ktoś prosił o takie 
zwolnienie, uznawano to za dowód, że nie jest chory psychicznie, co stawało się podstawą odmowy. 

zadanie 2.1. (0–1)
Sformułuj pytanie, na które odpowiada pierwszy akapit tekstu.

zadanie 2.2 (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przykłady wystaw w pawilonach narodowych na Biennale wskazują, że zasadniczą tendencją 
prezentowanej tam sztuki jest
a. kreacjonizm.
B. surrealizm.
c. symbolizm.
D. mimetyzm.

zadanie 2.3. (0–2)
na podstawie tekstu zinterpretuj podane sformułowania.

matka wszystkich biennale – Wenecja – ____________________________________________

na tym polega paragraf 22 tego systemu – ___________________________________________

…………………………………………………………………………………………………...
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zadanie 2.4. (0–2)
a) zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Tekst Stacha Szabłowskiego jest felietonem / reportażem / artykułem popularnonaukowym.  

b) uzasadnij swoją odpowiedź.

zadanie 2.5. (0–2)
uzupełnij tabelę. W odpowiednie miejsca wpisz nazwy dwóch różnych środków stylistycz-
nych: służącego wyrażeniu ironii oraz dynamizującego tekst i zacytuj przykład każdego 
z nich.

nazwa środka przykład z tekstu

Środek stylistyczny 
służący wyrażeniu ironii

Środek stylistyczny 
dynamizujący tekst

zadanie 2.6. (0–3)
napisz streszczenie tekstu liczące 40–60 słów.
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zadanie 3.
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.
Temat 1.  czym może być dla człowieka kontakt ze sztuką? Rozważ problem i uzasadnij 

swoje stanowisko, odwołując się do podanych fragmentów Innego świata Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć 
co najmniej 250 słów.

Gustaw Herling-Grudziński
Inny świat

Któregoś wieczoru, gdyśmy jak zwykle zaczęli przekraczać brygadami bramę zony1, nasz 
wzrok zatrzymał się na dużym afiszu, przylepionym […] u rozstajnych ścieżek obozowych. 
„Godzina ósma. Kino – wołał afisz. – Wielki walc. Barak chudożestwiennoj samodiejatielnosti2”.

Był to drugi w Jercewie3 pokaz filmowy, a pierwszy za mojej bytności w obozie. […] O nowym 
filmie chodziły już po obozie słuchy od paru miesięcy, ale nikt w nie nie wierzył. „Co tam kino 
– mówili więźniowie – daliby lepiej dolewkę zupy albo sto gramów chleba więcej”. W gruncie 
rzeczy jednak te słowa nie odpowiadały prawdzie. Kino było czymś więcej niż chleb i jeśli 
więźniowie wyrażali się o nim pogardliwie, to tylko dlatego, że wierzyli w spełnienie się jedynie 
takich pragnień, do których na pozór nie przywiązuje się żadnej wagi. […]

Na pierwszym za mojej bytności w obozie przedstawieniu dawali – jak już wspomniałem – 
film amerykański z życia Straussa Wielki walc. Poprzedził go krótkometrażowy film sowiecki, 
którego treścią był wyjazd grupy studentów-komsomolców4 z Moskwy na roboty rolne w czasie 
ferii letnich. Utrzymany w tonie propagandowym, pełen przemówień, deklaracji i pieśni 
o Stalinie, miał jednak kilka zdjęć i zabawny epizod, który rozśmieszył więźniów do łez. […]

Ale dopiero Wielki walc wzruszył nas i przejął do głębi. Nigdy bym nie uwierzył, że może 
powstać sytuacja, w której przeciętny amerykański film muzyczny – pełen kobiet w tiurniurach, 
mężczyzn w obcisłych żakietach i żabotach, rozjarzonych żyrandoli, sentymentalnych melodii, 
tańców i scen miłosnych – będzie w stanie odsłonić przede mną prawie raj utracony innej 
epoki. Tłumiłem łzy i czułem gorączkę, która przyspieszonym biciem serca dławiła mnie za 
gardło, dotykałem chłodnymi dłońmi rozpalonej twarzy. Więźniowie przyglądali się filmowi 
nieporuszeni, w ciemności widziałem tylko rozwarte szeroko usta i oczy chłonące nieprzytomnie 
wszystko, co działo się na ekranie. „Kakaja krasota5 – szeptały przejęte głosy – jak ludzie żyją 
na świecie…” W swym naiwnym zachwycie, odgrodzeni od świata, zapominali, że akcja filmu 
toczy się pół wieku temu, i oglądali przeszłość jak zakazany owoc teraźniejszości. „Czy i my 
kiedyś pożyjemy jak ludzie? Czy skończy się nasza ciemność grobowa, nasza śmierć za życia?” 
Słyszałem te pytania obok, wypowiedziane tak wyraźnie, jak gdyby mi je ktoś szepnął na ucho. 
I choć na tle żargonu obozowego mogła się wydawać niezwykła ta przesada językowa, nie 
drgnąłem ze zdziwienia. Barak „chudożestwiennoj samodiejatielnosti”, postacie przesuwające 
się na ekranie, dźwięki orkiestry, skupione twarze widzów, westchnienia mające w sobie coś 
z wewnętrznego odtajania – wszystko to spychało nas w przeszłość i otwierało dawno zamarłe 
źródła wzruszeń.

© Copyright by Lidia Croce-Herling
© Copyright by Wydawnictwo Literackie

G. Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty), Czytelnik, Warszawa 1999. 

1 zona – wydzielony obszar. 
2 chudożestwiennoj samodiejatielnosti (ros.) – działalności artystycznej.
3 Jercewo – sowiecki obóz pracy w pobliżu Archangielska nad Morzem Białym. 
4 komsomolcy – członkowie Komsomołu, radzieckiej organizacji młodzieżowej.
5 Kakaja krasota (ros.) – Jakie piękno.
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Temat 2.  zinterpretuj podany utwór. postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca 
powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Leopold Staff
Ogród przedziwny

W przedziwnym mieszkam ogrodzie,
Gdzie żyją kwiaty i dzieci
I gdzie po słońca zachodzie
Uśmiech nam z oczu świeci.

Wodotrysk bije tu dziwny,
Co śpiewa jak śmiech i łkanie;
Krzew nad nim rośnie oliwny
Cichy jak pojednanie.

Różom, co cały rok wiernie
Kwitną i słodycz ślą woni,
Obwiązujemy lnem ciernie,
By nie raniły nam dłoni.

Żywim rój ptaków, co budzi
Ze snu nas rannym powiewem,
Ucząc nas iść między ludzi
Z dobrą nowiną i śpiewem.

I mamy ule bartnicze,
Co każą w pszczół nam iść ślady
I zbierać jeno słodycze
Z kwiatów, co kryją i jady.

I pielęgnujem murawę,
Plewiąc z niej chwasty i osty,
By każdy, patrząc na trawę,
Duszą, jak trawa, był prosty.
   [1910]

L. Staff, Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
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WypRacOWanie
na temat nr ____  
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BRuDnOpiS 
(nie podlega ocenie)
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KaRTa ODpOWieDzi
Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Wypełnia nauczycieL
      zadanie 1. i 2. zadanie 3.

nr
zad.

Liczba punktów

0 1 2 3

1.1   

1.2   

1.3  

1.4  

1.5   

1.6  

2.1  

2.2  

2.3   

2.4   

2.5   

2.6    

Temat

a.  Sformułowanie 
stanowiska

0 3 6

  

B.   uzasadnienie  
stanowiska

0 4 8 12 18

    

c. poprawność rzeczowa
0 2 4

  

D. zamysł kompozycyjny
0 3 6

  

e. Spójność lokalna
0 1 2

  

F. Styl tekstu
0 2 4

  

G. poprawność językowa
0 3 6

  

H. poprawność zapisu
0 2 4

  

Temat

a.  Koncepcja 
interpretacyjna

0 3 6 9

   

B.  uzasadnienie tezy 
interpretacyjnej

0 5 10 15

   

c. poprawność rzeczowa
0 2 4

  

D. zamysł kompozycyjny
0 3 6

  

e. Spójność lokalna
0 1 2

  

F. Styl tekstu
0 2 4

  

G. poprawność językowa
0 3 6

  

H. poprawność zapisu
0 2 4

  

SuMa punKTÓW: _________


