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Luty 2018

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. Czytaj 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 Tomkowski
Anioł nie z tej ziemi, naróżowana kokota i hoża litewska dziewoja

Jak czytać dziś Pana Tadeusza? Po latach obecności w literaturze arcydzieło obrasta grubą 
warstwą przypisów, komentarzy, uczonych interpretacji. Zaczyna uginać się pod ciężarem 
akademickich monografii i przyczynków1. Powoli uchodzi z niego życie, kostnieje, traci swą 
atrakcyjność, by zmienić się wreszcie w szkolny albo uniwersytecki preparat. 

W masowej świadomości żyją jeszcze jakieś strzępy, poszarpane kawałki –  niezapomniany 
koncert Wojskiego na rogu, Podkomorzy prowadzący poloneza, niezwykłe opisy przyrody, 
klucze Protazego. Wszystko to już za nami, coraz dalsze, coraz trudniejsze do pojęcia. Ilu 
spośród dzisiejszych czytelników zna brzmienie rogu myśliwskiego, ilu potrafiłoby zatańczyć 
skomplikowane figury poloneza?

Jeden z wielkich mistrzów mistyki niemieckiej, Valentin Weigel, twierdzi, że aby powiedzieć 
coś sensownego o Bogu, trzeba zapomnieć tysiąc książek. Kiedy Weigel pisał te słowa, na świecie 
było znacznie mniej książek niż dzisiaj. [...] Tysiąc – dziś to byłoby znacznie więcej. Ile? Może 
dziesięć tysięcy?

A zatem – trzeba zapomnieć dziesięć tysięcy przeczytanych książek. Wyrzucić z  pamięci 
cały bagaż polonistycznej wiedzy. Pozbyć się frazesów i stereotypów. Niech podczas lektury 
nie towarzyszą nam myśli o patriotycznych wartościach, niech nie prześladują nas tematy 
wypracowań maturalnych. [...] Weźmy do ręki bez uprzedzeń książkę, która powinna znajdować 
się w każdym polskim domu. [...] Wejdźmy w świat arcydzieła, nie troszcząc się o zachowanie 
należnej narodowym świętościom powagi.

Pan Tadeusz może nas także bawić, może i powinien dostarczać nam radości. Niekiedy nawet 
–  pewnej uciechy. Możemy czytać Mickiewiczowskie arcydzieło jednym ciągiem –  czyniąc tylko 
krótkie przerwy, by nakarmić psa albo kota. Możemy smakować poemat bez pośpiechu, studiując 
co wieczór jedną księgę. [...] Jednego nie wolno nam robić. Nie powinniśmy czytać arcydzieła 
pod przymusem, bo wtedy ogarnie nas bez reszty i  obezwładni wymowa polonistycznego 
preparatu. I kto wie, być może nigdy już nie weźmiemy tej książki do ręki.

Gdyby Pan Tadeusz stał się przedmiotem uwagi tak modnej dziś krytyki feministycznej, 
usłyszelibyśmy może, że poemat Mickiewicza jest arcydziełem męskiego szowinizmu. Już 
tytuł dzieła daje przecież do myślenia – nie „Soplicowo”, nie „Zosia i  Tadeusz” [...]. Tytuł 
poniekąd nieusprawiedliwiony, bo trudno powiedzieć, czy Tadeusz jest tu najważniejszą 
postacią. W zestawieniu z Jackiem Soplicą, Telimeną, a nawet Hrabią czy Gerwazym wydaje 
się on młodzieńcem niemal bezbarwnym, pozbawionym cech, dzięki którym zapamiętujemy 
charakter bohatera już po lekturze pierwszych stronic. Współczesne feministki darowałyby 
jednak autorowi „niefortunny” tytuł. To wina niewielka w porównaniu z faktem, że w Panu 
Tadeuszu nie ma przecież kobiet! Nie ma kobiet? Taką opinię zaczął kształtować już w XIX 
wieku sam Cyprian Kamil Norwid.

Nie ma kobiet? Istotnie, w poemacie opisującym najczęściej typowo męskie zajęcia (polowanie, 
wojna, polityka) kobietom przypaść musiała dość ograniczona rola. A jednak Mickiewicz 
wybrnął z tego dylematu obronną ręką. Pokazał ogród, sad, gospodarstwo, salon. We wszystkich 
tych miejscach pojawiają się oczywiście kobiety. Nie ma ich (bo być nie mogło) w karczmie, nie 
będzie na polu bitwy. Gdzie indziej są: prawie wszystkie niezamężne, prawie wszystkie –  panny 
na wydaniu. A pamiętać musimy, że w literaturze XIX wieku panna na wydaniu tkwi zazwyczaj 
w samym centrum konstrukcji fabularnej. Bez tej postaci nie do pomyślenia byłaby akcja niemal 
wszystkich komedii Fredry, nie do pomyślenia – Lalka, Nad Niemnem, Trylogia.

Jan Tomkowski, Don Juan we mgle. Eseje o wierności, Warszawa 2005.
1  przyczynek – praca niewielkich rozmiarów odnosząca się do zagadnień szerzej omawianych już w innych tekstach.  
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zadanie 1.1. (0–1)
Dlaczego, zdaniem autora tekstu, czytelnicy coraz rzadziej sięgają po Pana Tadeusza? 
zaznacz p, jeśli odpowiedź jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

Lektura Pana Tadeusza kojarzy się współczesnemu czytelnikowi z przymusem. p F

Realia przedstawione w utworze są obce współczesnemu czytelnikowi. p F

Do lektury dzieła zniechęca współczesnego czytelnika archaiczny język. p F

zadanie 1.2. (0–1)
Jak, według autora, należy czytać Pana Tadeusza, aby czerpać przyjemność z lektury? 
Sformułuj trzy wskazówki. 

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

zadanie 1.3. (0–2)
Która funkcja języka dominuje w 4. akapicie? zaznacz poprawną odpowiedź i  uzasadnij 
swój wybór.
a. Poetycka.
B. Impresywna.
c. Ekspresywna.
D. Informatywna.

Uzasadnienie: ________________________________________________________________

zadanie 1.4. (0–1)
zaznacz poprawne dokończenie zdania i właściwe uzasadnienie.
Autor przewiduje, jaką opinię o Panu Tadeuszu wyraziłaby krytyka feministyczna, i się z tym

a. zgadza,

ponieważ uważa,  
że Adam Mickiewicz 

1. nie docenił roli kobiet.

2. pokazał kobiety w sposób realistyczny.

B. nie zgadza,
3. wyidealizował kobiety.
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zadanie 1.5. (0–2)
uzasadnij dwoma argumentami, że wypowiedź autora ma charakter subiektywny. nie cytuj.

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

zadanie 1.6. (0–2)
a)  O których bohaterkach Pana Tadeusza mówią poniższe cytaty? podaj ich imiona oraz 

określenia nadane im przez Jana Tomkowskiego w tytule eseju.

cytat imię Określenie
w tytule eseju

1.

„Weszła nowa osoba, przystojna i młoda; 
Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, 
Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali, 
Prócz Tadeusza, widać, że ją wszyscy znali”.

2.

„Ach, gdyby ona była jak nasze szlachcianki!
Silna i zdrowa! gdyby ucieczki, pogoni
Nie zlękła się i mogła słuchać szczęku broni!
Lecz ona biedna! tak ją rodzice pieścili,
Słaba, lękliwa! był to robaczek motyli,
Wiosenna gąsieniczka!”

3.

„Pośrodku szła dziewczyna w bieliznę ubrana,
W majowej zieloności tonąc po kolana; […]
Słomianym kapeluszem osłoniła głowę,
Od skroni powiewały dwie wstążki różowe
I kilka puklów światłych, rozwitych warkoczy”.

b) zapisz imiona i nazwiska panien na wydaniu występujących w podanych lekturach. 

_________________________ z Zemsty Aleksandra Fredry 

_________________________ z Lalki Bolesława Prusa

zadanie 1.7. (0–3)
napisz streszczenie tekstu liczące od 40 do 60 słów.
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zadanie 2.
Wywiad Anny Błaszkiewicz z dr Agatą Hącią1

Dobrze jest, jak ja mówię?

czym się różni błąd od innowacji językowej?
Można powiedzieć, że błąd to innowacja niezaakceptowana. Tylko przez kogo niezaakceptowana? 
Przez tych, którzy ustalają normy. A kto ustala normy? Większość ludzi odpowie, że 
językoznawcy, którzy piszą słowniki, np. profesorowie Jerzy Bralczyk, Jan Miodek i Andrzej 
Markowski. Tymczasem językoznawcy (i redaktorzy słowników) tylko kodyfikują normę, 
a ustala ją społeczeństwo, przynajmniej pewna jego część – ta bardziej świadoma, wykształcona, 
nazywana „inteligencją humanistyczną”. [...] Tylko co się stanie, kiedy większość wykształconych 
użytkowników polszczyzny zacznie mówić „wziąść” i „poszłem”? Czy wtedy trzeba będzie uznać, 
że te formy są jednak poprawne? Na wiele takich pytań nie ma dobrych odpowiedzi. [...]

niektórzy są bardzo przywiązani do swoich przekonań o języku.
Tak, czasami nawet ślepo. I uznają te swoje przekonania za normę, za „oczywistą oczywistość”. 
Tymczasem jest subtelna, acz istotna różnica między tym, czym norma jest, a tym, czym się ona 
niektórym wydaje. Według naszego, językoznawczego ujęcia, normą można nazwać wszystko to, 
co jest w języku poprawne. Ale niektórzy normę utożsamiają z tym, co sami uznają za wzorcowe. 
Taka postawa, która wyraża się w stwierdzeniu: „Dobrze jest tak, jak ja mówię!”, to puryzm 
egocentryczny. 

Jest też puryzm nacjonalistyczny, czyli przekonanie, że dobre może być tylko to, co polskie.
Wiąże się z tym chęć, by oczyścić język, odchwaścić, usnąć z niego to, co jest obce, a w domyśle 
– to, co nam zagraża. Tu niestety pojawia się problem. Bo o ilu słowach można powiedzieć, 
że są rdzennie polskie? Mniej więcej 30–40 proc. używanych przez nas wyrazów da się uznać 
za głęboko słowiańskie, a cała reszta – czyli większość – to pożyczki. Bez tych suwenirów 
polszczyzna byłaby uboga. Jeśli ktoś mówi o tym, że pozbycie się zapożyczeń pozwoli wydobyć 
„perłę polszczyzny”, nie zna albo nie chce dostrzec faktów.

anglicyzmy nie są groźne?
To niepopularne, co powiem, ale uważam, że nie trzeba się ich obawiać. Zapożyczeń z innych 
języków zresztą też. Zachęcałabym raczej, by w pożyczkach widzieć szansę na wzbogacenie tego, 
co już w języku mamy. Podobnie jest z wpływami kulinarnymi: nie musimy się skazywać na 
wiecznego schabowego z ziemniakami i surówką. Czasem możemy na obiad zjeść sushi, lasagne, 
kebab lub zupę pho [...]. Wracając do polszczyzny: większym niż zapożyczenia problemem wydaje 
mi się to, że wielu ludzi traktuje język jak monolit i nie dostrzega jego złożoności. A z językiem 
jest trochę jak ze strojem – inaczej ubieramy się, kiedy idziemy do cioci na imieniny, inaczej na 
1  Agata Hącia – językoznawca, współpracownik Rady Języka Polskiego, wykładowca Uniwersytetu 

Warszawskiego.
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egzamin, inaczej do klubu. [...] Dlatego tak ważne jest uwrażliwianie zwłaszcza młodych ludzi 
na to, że język żyje, zmienia się i jest wielowarstwowy. Dzięki tej jego złożoności łatwiej nam 
dostrzec wielowymiarowość rzeczywistości. I odwrotnie: im głębiej zaglądamy pod podszewkę 
wydarzeń, tym precyzyjniej mamy szansę opisać to, co widzimy, bo budzi się w nas chęć szukania 
określeń dla różnych odcieni życia, które nie jest czarno-białe i w którym nie ma prostych 
recept na trudne sprawy. Chodzi więc o to, żeby być bogatszym w postrzeganiu rzeczywistości – 
w interpretowaniu jej – i w mówieniu o niej.

http://wspolnymianownik.pl/czytaj.php?s=wywiady&a=agata-hacia [dostęp: 26.09.2017 r.].

zadanie 2.1. (0–1)
czego dotyczy wątpliwość sformułowana w tytule wywiadu?

zadanie 2.2. (0–1)
Jaki jest związek między błędem a innowacją językową?

zadanie 2.3. (0–1)
Jaki błąd popełnia osoba używająca formy poszłem? zaznacz poprawną odpowiedź.
a. Fleksyjny.
B. Leksykalny.
c. Fonetyczny.
D. Słowotwórczy.

zadanie 2.4. (0–2)
zdefiniuj – w kontekście wypowiedzi agaty Hąci – pojęcie puryzm egocentryczny. nie cytuj.

zadanie 2.5. (0–1)
Jaką funkcję w ostatnim fragmencie wywiadu pełnią podane niżej zdania? Wpisz 
w odpowiednie wiersze tabeli T (teza) lub a (argument).

1. „To niepopularne, co powiem, ale uważam, że [zapożyczeń] nie trzeba się 
obawiać”.

2. „Dzięki tej jego [języka] złożoności łatwiej nam dostrzec wielowymiarowość 
rzeczywistości”.

3. „Większym niż zapożyczenia problemem wydaje mi się to, że wielu ludzi traktuje 
język jak monolit i nie dostrzega jego złożoności”.
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zadanie 2.6. (0–2)
przekształć wyróżnione sformułowania tak, by pozbawić je znaczeń metaforycznych, ale 
zachować sens podanej wypowiedzi.
„Im głębiej zaglądamy pod podszewkę wydarzeń, tym precyzyjniej mamy szansę opisać to, co 
widzimy, bo budzi się w nas chęć szukania określeń dla różnych odcieni życia, które nie jest 
czarno-białe i w którym nie ma prostych recept na trudne sprawy”.

zadanie 3. 
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1.  Jaką postawę mogą przyjmować ludzie wobec prawdy o sobie? Rozważ problem 
i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki Bolesława 
prusa, całej powieści oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć 
co najmniej 250 słów.

Bolesław Prus
Lalka

Po odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Może nie tyle zasnąć, ile 
odpędzić od siebie jakąś myśl natrętną, przed którą uciekł z Warszawy. Przez pewien czas 
zdawało mu się, że jej nie ma, że została tam i że dopiero szuka go stroskana, tułając się od 
Krakowskiego Przedmieścia do Alei Ujazdowskiej.

„Gdzie on jest?… gdzie on jest?…” – szeptało widmo.
„A jeżeli poleci za mną?… – spytał samego siebie Wokulski. – No, już chyba tu mnie nie 

znajdzie w tak wielkim mieście, w takim ogromnym hotelu…”
„A może mnie już szuka?…” – pomyślał.
Zamknął oczy jeszcze mocniej i począł huśtać się na materacu, który wydał mu się 

nadzwyczajnie szerokim i wyjątkowo sprężystym. Był pogrążony w dwu szmerach. Za drzwiami, 
na hotelowym korytarzu, ludzie rozmawiali i biegali, jakby w tej chwili stało się coś; za oknem, 
na ulicy, rozlegał się nieokreślony hałas, na który składają się turkoty licznych wozów, dźwięki 
dzwonów, głosy ludzkie, trąbki, wystrzały i Bóg nie wie co, a wszystko przytłumione i odległe.

Potem przywidziało mu się, że jakiś cień zagląda do jego okna, a później, że po długim 
korytarzu ktoś chodzi ode drzwi do drzwi, puka i pyta:

„Czy nie ma go tu?…”
Istotnie ktoś chodził, pukał i nawet zapukał do jego drzwi; lecz nie odebrawszy odpowiedzi 

poszedł dalej.
„Nie znajdzie mnie!… nie znajdzie…” – myślał Wokulski.
Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie.
Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na 

nim… siebie!… Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu, sprawdziwszy 
własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny 
świadek… on sam!…
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„Co za oryginalne szpiegowanie… – mruknął. – Głupie te szafy z lustrami”.
Zerwał się z łóżka, jego sobowtór zerwał się równie szybko. Pobiegł do okna – t a m t e n 

także. Otworzył gorączkowo walizkę, ażeby przebrać się, i  t a m t e n  również zaczął przebierać 
się, widocznie z zamiarem wyjścia na miasto.

Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju. Widmo, przed którym wyjechał z Warszawy, było 
już tu i stało za progiem.

Bolesław Prus, Lalka, Warszawa 1981.

Temat 2.  zinterpretuj podany utwór. postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca 
powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Józef Baran
Koniec podróży

byłem prestidigitatorem1

żonglowałem wirującymi
piłeczkami
miast
twarzy

wprawiały mnie w ruch
krajobrazy
kręciło się w głowie
rozgwieżdżone planetarium nocy
z Krzyżem Południa2

i księżycem do góry nogami

obracała się karuzela 
odświętnych dni
a każdy był
jak tamte z dzieciństwa
niespodzianką

wtem

karuzela wstrzymana
samolot zderza się na powrót z Okęciem
świat
zwija się w kawałek globusa

słońce księżyc gwiazdy
wracają na stare miejsca

dom z żoną biurkiem wracają
na stałe miejsca

1  prestidigitator – artysta cyrkowy robiący sztuczki, które sprawiają wrażenie magicznych i wymagają wyjątkowej 
zręczności; iluzjonista.

2 Krzyż południa – gwiazdozbiór widoczny na południowej stronie nieba.
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nieruchomieją 
kalejdoskopy

przestaję się mienić
pienić
stroić w cudze piórka
odzyskuję ważkość

ziemię pod stopami
zwijam się jak wiórek
wokół osi

piłeczki
uwalniają się
spod palców
i odfruwają
w nieznane

Józef Baran, Szczęście w czapce niewidce i 99 nowych wierszy, Poznań 2015.

WypRacOWanie

na temat nr ____  
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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   

1.7    

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: _________


