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Matura 2022 – terminy
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE)

Matura 2022 bez
EGZAMINÓW ustnych.

Na maturze w 2022 r.,
podobnie jak w roku
ubiegłym, co do zasady,
maturzyści nie zdają
egzaminu w formie ustnej.
Ma to miejsce jedynie gdy
maturzysta:
1.  w postępowaniu
rekrutacyjnym na uczelnię
zagraniczną zobowiązany
jest przedstawić wynik z
części ustnej egzaminu lub

2.  zobowiązany jest do
przystąpienia do części
ustnej egzaminu
maturalnego z języka
obcego nowożytnego w
celu zrealizowania
postanowień umowy
międzynarodowej.
W takich przypadkach
egzamin ustny odbędzie się
w dniach 18-20 maja 2022
r.

4 maja język polski –
poziom podst.,  język
łaciński  – poziom
rozszerzony. 
5 maja:  matematyka -
poziom podst., historia
muzyki - poziom
rozszerzony. 
6 maja:  język angielski i
inne języki- poziom
podstawowy. 
9 maja: język angielski,
filozofia - poziom
rozszerzony. 

10 maja: język polski i
francuski- poziom
rozszerzony. 
11 maja:  matematyka -
poziom rozszerzony,  język
hiszpański - poziom
rozszerzony. 
12 maja: biologia - poziom
rozszerzony, język rosyjski
- poziom rozszerzony. 
13 maja: WOS i język
niemiecki - poziom
rozszerzony. 
16 maja:

 chemia - poziom
rozszerzony. 
17 maja: historia - poziom
rozszerzony. 
18 maja: geografia -
poziom rozszerzony. 
19 maja: fizyka – poziom
rozszerzony. 
20 maja  informatyka
– poziom rozszerzony.

Przedstawiamy 1 CZĘŚĆ przewodnika z JĘZYKA POLSKIEGO  dla NASZYCH
MATURZYSTÓW. W KAŻDYM NUMERZE 4 KOLEJNE LEKTURY ...
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Agata D. poleca „KORDIANA”, JULIUSZA
SŁOWACKIEGO

‘Polska Winkelriedem
narodów’

Następnym aktem tego
dramatu to wędrówki
Kordiana po Europie,
podczas których
przekonuje się on ,że
wszystko można kupić,
włącznie z miłością. W
tym czasie papież
Grzegorz  XVI,
sympatyzujący z
zaborcami  potępia
powstanie Polaków,
grożąc za zbrojne
wystąpienie przeciwko
okupantom.
W następstwie tego ,
na górze Mont

Blanc decyduje się
nadejść w rolę patrioty
walczącego o
niepodległość swego
kraju. Tworzy tu także
hasło dotyczące roli
Polski brzmiące
‘Polska Winkelriedem
narodów’, mocno
odbiegające od
mesjanistycznej
koncepcji Mickiewicza
‘Polska Chrystusem
narodów’. 

Polskę w takim świetle
Słowacki widzi
podobieństwo między
szwajcarskim
rycerzem, który
skierował włócznie
wroga we własną
pierś, tworząc wyłom
w szeregach wroga,
dzięki czemu
Szwajcarzy wygrali
bitwę. Za hasłem tym
kryło się braterstwo o
wolność narodów nie
wyłączając ceny
istnienia. Kordian
wraca do Warszawy, w
której na króla Polski
ukoronowano Mikołaja
I  i tu zostaje

spiskowcem zgodnie z
jego decyzją na Mont
Blanc. Widząc  słabość
i niezdecydowanie
spiskowców decyduje
się dokonać zamachu
na cara. Ma jednak
zbyt wiele skrupułów
by tego dokonać, to
taki polski Hamlet,
któremu przeszkadzają
dokonać czynu jego
słabości. W wyniku
tego zostaje
aresztowany i trafia do
szpitala obłąkanych...
co dalej doczytaj :)

Nazywając
Polskę Winkelriedem,
słowacki stawia
znak równości
pomiędzy czynem
rycerza a
powstaniem
listopadowym.
Swoim zrywem –
wg tej
koncepcji, Polska skupia
na sobie

uwagę mocarstw,
zwłaszcza Rosji,
tym samym
umożliwiając
innym uciśnionym
narodom czyny
niepodległościowe.

‘Kordian’ to dramat
napisany przez
Juliusza Słowackiego
dotyczący
interpretacji  jednego
z powstań polskich,
zorganizowanego w
myśl
mickiewiczowskiego ,
‘mierz siły na zamiary,
a nie zamiar

podług  sił’. Akcja tej
powieści ma swój
początek pod koniec
grudnia 1799 roku. W
tym czasie różne
diabelskie siły
spotykają się by
podjąć decyzje
tworzenia
przywódców
polskiego powstania
narodowego.

Miejscem akcji na
samym początku
dramaty jest jeden z
zaściankowych
dworków szlacheckich
. Bohaterem tego
utworu jest postacią
tytułową tego utworu
,romantyczna postać
Kordiana,

który przeżywa
charakterystyczne dla
tamtego okresu ból
samego już istnienia.
Jedną z przyczyn
tego jest to, że jest
zakochany w Laurze,
która nie podziela jej
uczuć.
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Amelia O. poleca utwór Alberta
Camusa „Dżuma”.

„Dżuma” to utwór
zapisany przez
Alberta Camusa tuż
po zakończeniu
drugiej wojny
światowej, to jego
osobiste 
doświadczenia
związane  z tym
okresem czasu,
jako szerzenie się
zła i walki
człowieka z nim i
przybierającą
różne  postacie w
zależności od jego
umiejętności i
wrażliwości,
przyjmując
odpowiednią
postawę. Dżuma
jako powieść
paraboliczna,
ponadczasowa
posługuje

się uogólnieniami.
Charakter narratora
powierzył autor
doktorowi
Bernardowi Rieux,
który odegrał w
tym utworze ważną
rolę z racji swego
zawodu.
W powieści tej
bohaterowie
przyjmują różne
postawy od
neutralnej do
aktywnego
przeciwdziałania
złu, ucieczki przed
nim a nawet do
korzystania z 
niego do
wzbogacenia się.
Różna jest ich
motywacja
postępowania, w
zależności

od  ducha
wychowania, jako
po prostu od 
dobrze
wypełniających
swe obowiązki, do 
unikania kary
bożej. Postawa
doktora Rieux  jest
widziane jako
egzystencjalna,
podobnie jak
samego autora
powieści. Również
różna jest
interpretacja zła w
„Dżumie”, przez
jednych jako
zrządzenie losu,
przez innych , jako
karę bożą.  Te
ostatnie będąc
wynikiem
solidarności z
cierpiącymi.

W transie
wypadków
poszkodowani
często weryfikują
swoje postawy,
dobrym
przykładem tego
jest Ojciec
Paneloux, pierwsze
kazanie jego, obfite
w kazuistykę, brzmi
groźnie ,
interpretując
dżumę, jako karę
za grzechy. W
drugim kazaniu
porzuca formę  ‘
wy’ zwracając się
do wiernych
przyjmuje formę 
‘my’, w ten sposób
solidaryzując się z
nimi, odrzucając
poprzednią jego
postawę

wyalienowania się
od nich, staje się
jednym z nich,
służąc  - swoiste
‘primus inter parus’
z historii okrągłego
stołu okresu króla
Artura.
W powieści swej
Camus
wyszczególnia
podstawowe
obowiązki, które
człowiek winien
wypełniać, nawet w
sytuacji poczucia
jej beznadziejności.
To książka rzadkich
standardów, której
treść trzeba znać
by zachować
właściwą postawę
kiedy znajdziemy
się w sytuacji
wydającej się bez
wyjścia.
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‘Mistrz i Małgorzata’,
to powieść napisana
przez Michała
Bułhakowa na temat 
osób wymienionych
w jej tytule.  Autor w
książce swej
przedstawia
rządzące światem
Moskwy w
zestawieniu
kłamstwa i prawdy.
Historia z Piłatem
umywającym ręce
jest wielce wymowna
i już nie tylko
epizodem dawnej
historii a  ciągle
nadal aktualne w
obecnej
rzeczywistości, z
jednej strony jako
oczyszczenie się ze
zła, z drugiej pełnej
obłudy premedytacji

działania. Akcja tej
powieści widziana
jest z pozycji
obserwującego
zdarzenia w
Moskwie w ciągu
kilku dni  w trzech
wydarzeniach,
jednym z nich będąc
przedstawieniem
losów Piłata, jak
gdyby  nadal,
odbywa on
nieprzerwaną karę
,rozpamiętując swoją
decyzję, mimo że to
nie on, a Sanhredyn,
instytucja religijna
skazała go na
śmierć, ale od Piłata
zależało uwolnienie
skazanego od tej
kary, czego, jak
wiadomo  tego nie
uczynił,

pozostawiając go z
wyrzutami sumienia,
czego dowodem
było jego umycie rąk,
jako wyraz
oczekiwania 
wybaczenia .
Bohaterów swej
powieści dzieli autor
na realnych i
fantastycznych z
Wolanem i jego
kilkoma
towarzyszami w tym
Behemotem,
biblijnym potworem,
wszyscy oni
posiadają niezwykłe,
nadprzyrodzone
umiejętności i są
wplątane w
niesamowite
wydarzenia.
Natomiast sam
Mistrz i Małgorzata,

związani wielkim
uczuciem, kojarzą
się z postaciami
‘Fausta ‘ W.
Goethego. To za ich
przyczyną
poznajemy
moskiewską
rzeczywistość i
wątki  fantastyczne i
biblijne, skupiając
się głównie na
przedstawieniu
moskiewskiej
rzeczywistości, w
tym jej zarówno
społecznych, jak i
ekonomicznych i
kulturalnych
wypaczeń,
wiodących do
zniszczenia podstaw
ich wartości.
To wszystko
osiągnięte dzięki

systemowi
zniewalającego
człowieka
egzystującego dzięki
kłamstwu i
zniewoleniu umysłu
człowieka, bardzo
podobnym do tego
co wyraża Czesław
Miłosz w swym
Umyśle
zniewolonym
wprowadzając w nim
nie Wolanda a
Ketmana, by
zabezpieczyć się
przed dyskryminacją.
Poprzedzające treść
powieści motto 
zaczerpnięte z 
‘Fausta’
odpowiadające na
pytanie ... kim
jesteś?
  „ -Jam częścią

tej siły, która
wiecznie zła
pragnąc, wiecznie
czynić dobro.”
 Tak przedstawione
motto wyraża
dwoistość diabelskiej
natury, trudnej do jej
rozdzielenia,
jednoznacznego
rozdzielenia, tak
więc spotkanie
Dobra ze Złem,
penetrowane przez
diabła, ma w tym
utworze
zdegradowanej
moskiewskiej j
rzeczywistości 
Bułhakowa, głębokie
uzasadnienie.
Czy można
zignorować czytania
takiej książki?

MISTRZ I MAŁGORZATA, MICHAŁA
BUŁHAKOWA
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Weronika S. poleca „BOSKĄ
KOMEDIĘ”, DANTE ALIGHIERI.

 ‘Boska komedia’, to
poemat Dante
Alighieri , wyrażający
myśl filozoficzno-
teologiczną
średniowiecza o
znacznym wpływie
na kulturę
europejską.
Tematem poematu
jest wędrówka poety 
odwiedzającego
Piekło, Czyściec i
Raj.
Już na samym
wstępie poematu
Dante i Wergiliusz
dochodzą do bramy
piekła, wkraczają do
niego i tam stykają
się z cierpiącymi
duszami ludzkimi
,ludziom tym zanim
tam dotarli i dobro i 
zło było obojętne. W

piekle do którego za
to trafili są kąsani
napastowani przez
muchy i osy, a ich
krwią pożywia się
robactwo.
W następnej
kolejności
przybywają do
posesji Charona,
gdzie ten przewozi
potępione dusze. W
pewnym momencie
Dante, oślepiony
światłem błyskawicy,
zemdlony,  zostaje
przeniesiony na
przeciwległy brzeg.
Tam na jednej z
bram, poeci odczytali
napis, że z drogi, do
której dotarli nie ma
odwrotu. W tym w
jednym z sześciu
kręgów rządzi

Charon sprawując
pieczę nad duszami
tych którzy nie byli
ochrzczeni: Homer,
Horacy Owidiusz
Cezar Tales,
Prometeusz, ci nie
mogą dostąpić łaski
zbawienia. W kręgu
Cerbera obciążeni
byli winą obżarstwa,
w innym heretycy.
Piekło opuścili poeci
w nocy udając się do
czyśćca. W
najwyższym stopniu
czyśćca  Dante
spotyka  swoją
Beatrycze, od tego
miejsca ona staje się
jego przewodniczką
w miejsce
Wergiliusza.
W końcu Dante
dotarł do siedziby

Boga Raju ,po
przebyciu dziewięciu
sfer  niebieskich,  w
tym Księżyca,
Merkurego, Wenus 
Słońca, Marsa
,Jowisza i Saturna .
W niebie opiekę nad
nim objął św.
Bernard.
Dante w swej
ekstazie mógł
dojrzeć tam oblicze
Boga. Wreszcie
osiągnął pełnię 
szczęścia,
W dziele swym autor
wyeksponował
światopogląd
człowieka
średniowiecza,
przedstawił
wyobrażenia osób
sobie
współczesnych

na temat piekła,
Czyśćca i Raju.
Dzieło jako całość
jest obrazem
ludzkiego życia
którym człowiek 
krocząc drogą wiary
zbliża się do
doskonałości, aby po
śmierci stanąć przed
obliczem
Najwyższego.
Cała twórczość
Dantego jest
wynikiem  obaw jego
na coraz większy
upadek obyczajów,
kryzys wiary,
również
wśród duchowieństwa,
walki
zwolenników cesarstwa
ze zwolennikami
papiestwa. Utwór ten
jest próbą wskazania

takiemu zbłąkanemu
człowiekowi
właściwej drogi ku
świętości, niebu..
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