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Wszelkie przygotowywania do matury, należy
zacząć od dowiedzenia się, co powinniśmy 

opanować, oraz jaki zakres
wiedzy powtórzyć.

Wszelkie przygotowywania
do matury, należy zacząć
od dowiedzenia się, co
powinniśmy opanować,
jakie umiejętności oraz jaki
zakres wiedzy obowiązuje
nas do danego egzaminu.
W przypadku matury
pisemnej z języka
polskiego takim
wyznacznikiem będzie
podstawa programowa dla
IV etapu edukacyjnego,

który można znaleźć na
stronie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (CKE). W
dokumencie tym za
pomocą tabeli
przedstawiono wymagane
umiejętności oraz zakres
wiedzy, które winien
reprezentować maturzysta
przystępujący do egzaminu
maturalnego z języka
polskiego na poziomie
podstawowym oraz
rozszerzonym.

Nie przerażajcie się, że plik
ma kilka stron, wiele
umiejętności znajdujących
się w podstawie
programowej kształtuje się
przez lata, a w szkole
średniej jedynie się je
doskonali, jak np.
umiejętności argumentacji
własnego stanowiska. 

Na stronie CKE znajdziecie
arkusze egzaminacyjne z
poprzednich lat, które
polecamy Wam przejrzeć.
Dzięki temu będziecie
wiedzieć jakich typów
zadań możecie się
spodziewać oraz jakiego
gatunku teksty pojawiają na
maturze. Ponadto to
świetne ćwiczenie
praktyczne na sprawdzenie
swojej wiedzy

oraz umiejętności. Możecie
spróbować rozwiązać jeden
arkusz w wyznaczonym
czasie i sprawdzić przy
okazji kilka rzeczy: które
zadania sprawiają Wam
problem, czy wystarcza
Wam czasu na wszystkie
polecenia oraz przekonać
się, z którą formą dłuższej
wypowiedzi pisemnej
jesteście obeznani. 
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 ‘Oliver Twist’, Karol Dickens

Oliver Twist to
powieść, której
akcja ma
miejsce na
teranie Anglii w
różnych
miejscach tego
kraju, również w
Londynie, w
czasie bliżej nie
określonym.
Oliver, jako
młody 
dziewięcioletni
chłopiec bez
rodziny zostaje
umieszczony w
sierocińcu g
dzie cierpi głód
i

złe traktowanie.
Po
przeniesieniu
 go do
kolejnego
przytułku
zostaje  stamtąd
wyrzucony,
jedynie
 domagając się
swego.
 Naiwność jego
wieku prowadzi
go do świata
przestępczego,
gdzie
przywódca
szajki uczy go
kraść. Poznając
cel przestępców

Oliver prosi o
wypuszczenie
go z ich
spelunki - nie
chce kraść.  W
zamian zostaje
ordynarnie
zmuszony  do
uczestnictwa w
napadzie  na
dom starej
arystokratki.
Jakie były
dalsze losy
chłopca
,znajdziemy w
książce tego
wspaniałego
autora,
stawiając

sobie pytanie,
czy chłopcu uda
się znaleźć 
życie pełne
szczęścia i
miłości ,jakie
sobie
wymarzył?
Książka ta jest
wyjątkowo
poruszająca,
uczulająca nas
na cierpienia
chłopca ,bitego
i poniżanego.
Utwór w takim
duchu napisany
nie może
nikogo
pozostawić

obojętnym na
losy głównego
jej bohatera, 
Olivera, w
jakimś stopniu
nie
solidaryzując
się z nim, nie
współczując mu
. Czy
doczekamy się
tego ,że
sprawiedliwość
zatryumfuje. Na
to pytanie
odpowie nam z
takim
wyczuciem
sytuacji

napisana
książka
Dickensa. 
Oskar
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MAKBET, WILLIAM SZEKSPIR

‘Makbet to utwór
Szekspira
szkicujący obraz
psychologiczny
Makbeta i jego
żony,
przedstawiając ich,
owładniętych
ambicjami
zdobycia władzy,
odkrywając
zarazem ich
marzenia i rozterki.
Uzasadnienie ich
postępowania przy
takim przeroście
ambicji, może
prowadzić do
błędnych
wniosków, że tak
osiągnięta władza
może oszukać
sumienie odnośnie
złych motywów jej
osiągnięcia.

  Na początku
tragedii Makbet
zachowuje  się
godnie, jak
przystało na
lojalnego i rycerza i
poddanego króla.
  Wszystko to legło
w gruzach po
przepowiedni
czarownic
przepowiadających
mu świetlaną
przyszłości w
ramach awansu
społecznego i
mimo, że
początkowo
Makbet, będąc
dobrym
człowiekiem, wolny
jest od zakusów
zbrodniczych 
odnośnie zdobycia
większej władzy.

We gwałtownej
zmianie takiej
postawy pomogła
mu jego żona,
ambitna  do
krwiożerczości 
Lady Makbet. Pod 
jej to wpływem,
nazywając go
tchórzem, w
Makbecie dojrzewa 
decyzja zabicia
która Dunkana i
zajęcie jego pozycji
w kraju.
  Makbet odkrywa
swe nowe
możliwości
zainspirowane
zbrodniczym
występkiem, już nie
potrzebuje nowych
bodźców ze strony 
swej żony. Od tego
momentu Makbet

zmienia się  w
miarę coraz to
nowych zdarzeń.
Wie jednak że
gdyby nie
przepowiednia
trzech wróżek-
bezwzględna
postawa swej żony,
nie byłby zdolny do
takiego
morderczego
czynu. Z biegiem
czasu Makbet traci
i te skrupuły
odnośnie spraw
moralnych, widząc
zbrodnię
instrumentalnie
jako narzędzie
zdobywania
kolejnych
intratnych pozycji
społecznych.
Zabija on Króla

Dunkana, zleca
zabójstwo innych
osób ….
  Od tej pory
Makbet musi
zacierać ślady 
swej zbrodni.
Makbet jest
tragedią odmienną
od pozycji tragedii
antycznych,
posiadającą cechy
nowoczesności.
Usiłuje , z dobrym
skutkiem
przedstawić
ludzkie uczucia i
przeżycia. Ukazaną
w niej walkę o
władzę, należy
rozumieć jako
walkę dobra ze
złem.
I już tylko dlatego
stanowi pozycję

godną głębszej
analizy z
przeniesieniem do
naszych czasów.    

Oliwia                       
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GRONA GNIEWU, JOHN STEINBECK

‘Grona gniewu’, to
utwór napisany
przez J. Steinbecka
w okresie
wielkiego kryzysu. 
Autor opisuje losy
rodziny Joad’ów
najemnych
farmerów
wysiedlonych ze
swego domu w
Oklahomie.
Wydarzenie to
zostało
spowodowane
zarówno wielką
suszą w tym
okresie,
trudnościami
ekonomicznymi jak
i zmianami w
przemyśle rolnym.
Rodzina ta,
podobnie jak
dziesiątki

jej podobnych
wyrusza do
Kalifornii szukać
pracy, naprędce 
kształtując sobie
swą domniemaną,
lepszą przyszłość.
 Tom Joad
warunkowo
zwolniony z
więzienia rusza
razem z rodziną,
wiedząc że
opuszczenie
Oklahomy narusza
postanowienia
zwolnienia
warunkowego. W
podróży do
Kalifornii Rodzina
Joadów napotyka
przejściowe obozy
przejściowe
zorganizowane  dla
podobnych do nich

rodzin. Nie znosząc
trudu
wyczerpującej
podróży umierają
kolejno  dziadek i
babcia Joadowie
,pozostali
członkowie tej
rodziny rozdzielają
się. W
poszczególnych
obozach powstają
bunty się przeciw
wyzyskowi
robotników. Coraz
częściej rodzą się
strajki robotników i
ataków na
policjantów
chroniących
porządku do
mordów włącznie.
Również Tom
dopuszcza się
zbrodni i staje

się uciekinierem
poszukiwanym
przez policję, już
nie tylko za
naruszenie
zwolnienia
warunkowego.
  ‘Grona Gniewu’ to
książka wyjątkowej
rangi i
niekoniecznie
przekonująca o
tym, że przenieść
się nam trzeba aż
do Kalifornii , by
odmienić los
Rodziny Joadów. W
dzisiejszych
czasach walka o
przetrwanie stała
się nader
powszechna, a
efektem  jej jeszcze
częściej jest
przynoszące 

rozczarowanie.
Książka ta pełna
jest drastycznych
scen do wzruszenia
włącznie. I chociaż
w ówczesnej
Ameryce nie
wzbudziła
zachwytu, jako
produkt twórców
tej ludzkiej tragedii,
to godna jest
przeczytania
,chociażby jako 
ostrzeżenie przed
zbędnymi
zachwytami
czegoś, co na takie
nie zasługuje.

Julia
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KRÓL EDYP, SOFOKLES

‘Król Edyp’, jest
tragedią grecką
napisaną na
początku V wieku
naszej ery przez
Sofolesa. Utwór ten
wyraża bezradność
wobec czyhających
na nas prawdy losu.
Prawdy z którą
Edyp, główny
bohater, chce
walczyć nieświadom
ich mocy, chce
walczyć  z własnym
przeznaczeniem.
Człowiek ten usiłuje
żyć  w  zgodzie  ze
swoim otoczeniem,
dociekając przyczyn
klątwy nad Egiptem,
w którym żył.
  „Król Edyp’, to
najważniejsze dzieło
Sofoklesa,

nazywane utworem
przeznaczenia. A
przeznaczeniem
Edypa był zarówno
mord i kazirodztwo.
Śledząc  tok
wydarzeń tej
tragedii, kiedy Edyp
wyzwolił miasto od
nękania go przez
Sfinksa rozwiązując
jego zagadkę, Edyp
otrzymał tron po
Lajosie. Kapłan
Zeus  wyraził swoją
wdzięczność za to
,że Edyp uwolnił ich
miasto od potwornej
kobiety, Sfinksa, ale
z drugiej strony
wyrażał też
zaniepokojenie na
temat jakiejś klątwy
zawisłej nad
miastem. Problem

ten miał wyjaśnić
Kreon, brat Jokasty,
żony Edypa, po
powrocie  z wyroczni
apollińskiej.
Wiadomość , którą
przywiózł mówiła, że
przestępca winien
klątwy na miasto
nadal przebywa w
tym mieści i to on
jest sprawcą klątwy
Tyrezjasza. Edyp
twierdzi, że wyjaśni
sprawę śmierci
Lajosa i ukarze
winnego. Kiedy
jednak wysiłki jego w
tej sprawie zawodzą
wysyła Kreona do
wróżbity i oskarża
 go o zabicie króla
Lajosa. W końcu
Tyrezjasz twierdzi,
że zabójca Lajosa

żyje ze swymi
dziećmi, będąc ich
bratem i ojcem, dla
jego  żony synem i
mężem. W końcu
kiedy królowa
Jokasta opowiada o
okolicznościach 
zamordowania
swego poprzedniego
męża, Edyp
zatrwożył się, widząc
podobieństwo do
swego przypadku
przez niego
zamordowania
człowieka. A kiedy
stary sługa Lajosa
wyjaśnia mu, że miał
zabić niemowlę które
otrzymał  od
Jokasty, nie zrobił
tego oddając je
pasterzowi z
Koryntu. Sytuacja

tragizmu się
wyjaśniła. Edyp był
zarówno zabójcą
swego ojca, jak i
kazirodczym synem
swej matki . Także
spełniła się
przepowiednia.
Jokasta popełnia
samobójstwo a 
Edyp przez siebie
samego oślepiony,
żegna się z córkami
 Ismeną i  Antygoną
odchodząc w
nieznane.
  Utwór ten ukazuje
nieskuteczność
człowieka w walce
ze swym
przeznaczeniem,
przecząc ustalonym
regułom, że człowiek
ma własną wolę,
będąc zabawką

jedynie w ręko
własnego losu i
bogów. W tragedii tej
podkreśla się jak
niepodważalna jest
rola wyroczni w
Delfach. Edyp
obraził bogów,
ściągając na siebie
ich gniew. To
tragedia
przekraczająca
nawet tę
przedstawioną w
szekspirowskim
królu Lear.
Moim zdaniem warto
się zapoznać się z
tym utworem.           
                                   
                                   
                                   
   Natalia
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