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Przedstawiamy 7 CZĘŚĆ przewodnika z JĘZYKA POLSKIEGO  dla NASZYCH
MATURZYSTÓW. W KAŻDYM NUMERZE 4 KOLEJNE LEKTURY ...

LEKTURY NA EGZAMINIE MATURALNYM 
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin maturalny z języka
polskiego, MATURA 2022

W arkuszu
egzaminacyjnym na
poziomie podstawowym
oraz w części ustnej
egzaminu maturalnego z
języka polskiego znajdą się
zadania sprawdzające
znajomość treści i
problematyki lektur
obowiązkowych, tj.: 1)
Biblia, w tym fragmenty
Księgi Rodzaju, Księgi
Hioba, Księgi Koheleta,

Pieśni nad Pieśniami,
Księgi Psalmów,
Apokalipsy wg św. Jana; 2)
Jan Parandowski,
Mitologia, część I Grecja;
3) Homer, Iliada
(fragmenty), Odyseja
(fragmenty); 4) Sofokles,
Antygona; 5) Kwiatki
świętego Franciszka z
Asyżu (fragmenty); 6)
Legenda o św. Aleksym
(fragmenty); 7) Rozmowa

Mistrza Polikarpa ze
Śmiercią (fragmenty); 8)
Pieśń o Rolandzie
(fragmenty); 9) Gall
Anonim, Kronika polska
(fragmenty); 10) Dante
Alighieri, Boska komedia
(fragmenty); 11) Jan
Kochanowski, tren IX, X,
XI, XIX; Odprawa posłów
greckich; 12) Piotr Skarga,
Kazania sejmowe
(fragmenty)...

13) Jan Chryzostom Pasek,
Pamiętniki (fragmenty); 14)
William Szekspir, Makbet,
Romeo i Julia; 15) Molier,
Skąpiec; 16) Ignacy
Krasicki, wybrane satyry;
17) Adam Mickiewicz, Oda
do młodości; wybrane
ballady, w tym
Romantyczność; Konrad
Wallenrod; Dziady cz. III;
18) Juliusz Słowacki,
Kordian, 19)

Zygmunt Krasiński, Nie-
Boska komedia; 20)
Bolesław Prus, Lalka, Z
legend dawnego Egiptu;
21) Eliza Orzeszkowa,
Gloria victis; 22) Henryk
Sienkiewicz, Potop; 23)
Fiodor Dostojewski,
Zbrodnia i kara; 24)
Stanisław Wyspiański,
Wesele; 25) Władysław
Reymont, Chłopi... 
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‘Pan Tadeusz’, Adam Mickiewicz

Polecam książkę
znaną każdemu
Polakowi, tj. ‘Pan
Tadeusz’. Jest to
poemat Adama
Mickiewicza,
składający się z 12
ksiąg , napisanych
wierszem. W
utworze tym  autor
opisuje życie i
obyczaje szlachty.
Zasadniczym celem
było ukazanie w
narodzie uczuć
patriotycznych, stąd
liczne tam
nawiązania do  walk
narodowowyzwoleńczych
. W utworze tym 
uwidacznia się kult
Napoleona, z
którym  Polacy
wiązali wielkie
nadzieja

na odzyskanie
niepodległości.
„Pan Tadeusz’ , jako
utwór składa się z
trzech wątków:
działalność księdza
Robaka, spór o
zamek i watek
miłosny. Wydarzenia
w tym poemacie
zawarte mają
miejsce  w okresie
napoleońskim w
Soplicowie.
Przebieg wydarzeń
tego poematu jest
następujący: ze
szkoły w Wilnie
przyjeżdża  do
swego domu w
Soplicowie, młody
Tadeusz, gdzie ma
się  toczyć proces o
zamek. Podczas
uczty ma miejsce

spór między hrabią
Horeszką  i sędzią
 Soplicą, którym
hrabia zrywa
porozumienie 
starając się o
odzyskanie
zniszczonego
zamku.
Pod wpływem
księdza Robaka ,
sługa Horeszków,
Gerwazy sugerując
napad Dobrzyńskich
na Soplicowo, co mu
się udało. Po tym
napadzie, okazało
się jednak, że to nie
Dobrzyńscy był
zwycięzcami tego
sporu, bo jakiś
nieznany sprawca
poinformował 
 placówkę Rosjan, w
wyniku

czego pojmali  oni
szlachtę z Dobrzyna
i rozpanoszyli się w
Soplicowie. Sytuację
tę wyjaśnił  Robak z
przywódcą rodziny
Dobrzyńskich.
Maćkiem.  Uwolnił
on Dobrzyńskich , w
końcu  pokonano i
Rosjan. Ksiądz
Robak ranny ciężko
podczas bitwy, po
spowiedzi  okazało
się, że jest Jackiem
Soplicą - zmarł.
Polscy żołnierze
wśród nich Tadeusz i
Hrabia uciekli z
majątku w obawie
przed
aresztowaniem i
udali się by walczyć
w Polskich
Legionach. Po wielu

miesiącach powrócili
do Soplicowa jako
już legioniści.
Wydano ucztę,
podczas której
dobyły się zaręczyny
Tadeusza i Zosi,
resztę uczty
poświęcono
uczeniem polskich
generałów 
walczących pod
dowództwem
Napoleona. Jacek
Soplica, który dotąd
miał opinię zdrajcy -
ponieważ z jego ręki
zginął Stolnik
Hereszko ,
zwolennik
Konstytucji 3 Maja-
został
zrehabilitowany.
Pan Tadeusz  stał
się  w początkach

19 wieku  niczym nie
zastąpioną  lekturą
,tak w czasach
zaborów,  jak i w
wolnej Polsce, mając
szczególną wymowę
, jako kończący się
wezwaniem 
‘Kochajmy się’.
Polecam
przeczytanie tego
dzieła.
Nadia
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„Dziady”, Adam Mickiewicz 

Polecam do
poduszki znane
chyba każdemu
dzieło Adama
Mickiewicza
„Dziady” / część
III /. Autor
ukazuje w nim
okres carskiej
Rosji. Ta część
utworu wiąże
się z jej częścią
IV, jako
przemiany
Gustawa,
zawładniętego
tragizmem
niespełnionej
miłości  w
Konrada,

widzącego cel
swego życia  w
oddaniu jego
usług  bez
reszty swemu
narodowi.  
Utwór tej
części 
‘Dziadów
zaczyna się w
więzieniu,
przedstawiając
tam  Konrada,
witanego przez 
więźniów jako
nowego.
Konrad  został
tam
umieszczony
mimo, że nie

był on
spiskowcem. 
Uzgodniono,
aby ci
więźniowie,
którzy nie mają
rodzin
zaopiekowali
się  rodzinami
 tych, którzy je
mają. W miejscu
tym
rozmawiano o
strasznych
warunkach w
jakich byli
więźniowie
przetrzymywani,
jedzeniu i
głodzie, a także

o pojazdach,
którymi
wywożono
dzieci na
Syberię.
  W takiej to
atmosferze
Konrad wygłosił
tzw. małą
improwizację,
gdzie zobaczył
losy Polski. W
następstwie
wielkiej
improwizacji,
Konrad rozważa
swój los,
zarzucając 
Bogu to, że nie
może dać

ludziom pełni
szczęścia.
Wezwał
Stwórcę, by dał
mu władzę nad
ziemią i mimo,
że nazwał go
mądrością,
zarzucił mu
brak miłości.
Konrad cierpiał
za cały naród
Polski. Bluźnił
on nawet
przeciw Bogu
nie mogąc
pogodzić się z
okrutną
sytuacją,
nazywając

Go carem. Po
zarzutach tych
Konrad stracił
przytomność i
jedynie duchy
wszczęły walkę
o jego duszę i
również o duszę
senatora. Utwór
kończy się
opisem drogi do
Rosji.
Moim zdaniem
to wspaniały
poemat
ukazujący losy
Polski w
początkach
koniec XIX
wieku.

Każdy powinien
go przeczytać.
Oskar
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„Nad Niemnem”, Eliza Orzeszkowa

Miłośnikom
twórczości Elizy
Orzeszkowej
gorąco polecam
przeczytanie
‘Nad Niemnem’.
Jest to powieść 
pozytywistyczna,
 która  ukazuje
przegląd
polskiego
społeczeństwa
XIX wieku w
kontekście
powstania
styczniowego.
Z wielu wątków
tej powieści na
pierwszy plan
wysuwa

się wątek
miłosny
Justyny
Orzelskiej,
arystokratki, z 
Zygmuntem
Korczyńskim,
które kończy się
rozstaniem.
Oświadczenie
innego
kandydata
Różyca ,
Justyna również
odrzuca. W
końcu
zakochuje się 
Janku
Bohatyrowiczu,
dzięki

niemu poznaje
historię
pewnych mogił.
W końcu
Justyna
decyduje się na
związek z nim,
mimo iż
pochodził on z
ubogiej
szlachty, co
otoczenie
uważało , jako
mezalians.
Małżeństwo to
jednak
stanowiło
korzyść dla obu
stron, jako
zespolenie

i dworu i
zaścianka. 
Autorka
powieści
przedstawia
sprzeczne z
sobą różnice
między 
ziemiaństwem
w stosunku  do
spraw polskiej
ziemi, gdzie
część osób
takich jak
Benedykt
Korczyński,
poprzez pracę
chcą zachować
tę ziemię ,
drudzy zaś,

jak kosmopolita
marzą o
sprzedaży jej i
wyjeździe za
granicę
Orzeszkowa w
powieści tej
ukazuje, że
prawdziwym
twórcą kultury
społeczeństwa
był zawsze,
trzebiący
puszczę
zakładając
nowe osady-
lud. Powieść ta,
jest typowym
hasłem
pozytywistów,

w którym
wygrywa
wartość pracy,
dlatego to
Justyna
poświęca się jej
wspierając
Janka.
Nad Niemnem
stanowi jeden z
ważniejszych
elementów
twórczej pracy
autorki, zawiera
w sobie wiele 
dążeń i
pragnień całą
jej ideologię,
jako  pracy
twórczej,

dlatego by je
poznać należy
przeczytać ten
utwór ,łączący
tak skrajnie
izolowane od
siebie grupy
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 ‘Proces’,  Franc Kafka

Ostatnio
przeczytaną
przeze mnie
książką był
‘Proces’  Franca
Kafki, w której
koncentrujemy
się na 
nieokreślonej
winie Józefa K.,
urzędnika
banku, który w
procesie zostaje
skazany na
śmierć. Proces
sądowo pełen 
jest elementów
absurdalnych
do tego stopnia,
że oskarżony

nie wie co mu
się zarzuca, kto
jest
oskarżycielem,
tak więc
całkowicie
uniemożliwia
się mu
jakąkolwiek
linię obrony. I
mimo, że 
dotyczy to 
jednostki, autor
utworu nadaje
mu charakter
metaforyczny,
twierdząc, że
życie człowieka
takim właśnie
jest procesem.

Wydarzenia 
opisywane
przez autora
mają miejsce w
ciągu jednego
roku.
Od chwili
aresztowania
oskarżony
usiłuje 
oczyścić się z
winy, której w
zasadzie nie
zna. Nie jest w
stanie pomoc
mu nawet
wynajęty
adwokat. W
efekcie całej
procedury

sądowej,
zostaje
oskarżony  i
skazany na
śmierć.
Franc Kafka w
powieści tej
porusza
zagadnienia
władzy, winy i
samotności,
jako powieści o
nieograniczonym 
i bezdusznym
narzędziu  tej
władzy, jako
absolutnej,
która kieruje się
własnymi
prawami

bez ograniczeń.
Utwór  Kafki
można
analizować pod
wieloma
aspektami, od
płaszczyzny
filozoficznej,
egzystencjalnej
do religijnej
włącznie,
wszędzie jednak
jako o
zniewoleniu
człowieka,
nawet widząc w
nim
starotestamentowego
Hioba tak 
okrutnie

doświadczonego.
I chociażby  z
tego powodu 
warto się
zapoznać z tym
utworem.
Sara


	‘Pan Tadeusz’, Adam Mickiewicz
	„Dziady”, Adam Mickiewicz
	Polecam do poduszki znane chyba każdemu dzieło Adama Mickiewicza „Dziady” / część III /. Autor ukazuje w nim okres carskiej Rosji. Ta część utworu wiąże się z jej częścią IV, jako przemiany Gustawa, zawładniętego tragizmem niespełnionej miłości  w Konrada,
	widzącego cel swego życia  w oddaniu jego usług  bez reszty swemu narodowi.   Utwór tej części  ‘Dziadów zaczyna się w więzieniu, przedstawiając tam  Konrada, witanego przez  więźniów jako nowego. Konrad  został tam umieszczony mimo, że nie
	był on spiskowcem.  Uzgodniono, aby ci więźniowie, którzy nie mają rodzin zaopiekowali się  rodzinami  tych, którzy je mają. W miejscu tym rozmawiano o strasznych warunkach w jakich byli więźniowie przetrzymywani, jedzeniu i głodzie, a także
	o pojazdach, którymi wywożono dzieci na Syberię.   W takiej to atmosferze Konrad wygłosił tzw. małą improwizację, gdzie zobaczył losy Polski. W następstwie wielkiej improwizacji, Konrad rozważa swój los, zarzucając  Bogu to, że nie może dać
	ludziom pełni szczęścia. Wezwał Stwórcę, by dał mu władzę nad ziemią i mimo, że nazwał go mądrością, zarzucił mu brak miłości. Konrad cierpiał za cały naród Polski. Bluźnił on nawet przeciw Bogu nie mogąc pogodzić się z okrutną sytuacją, nazywając
	Go carem. Po zarzutach tych Konrad stracił przytomność i jedynie duchy wszczęły walkę o jego duszę i również o duszę senatora. Utwór kończy się opisem drogi do Rosji. Moim zdaniem to wspaniały poemat ukazujący losy Polski w początkach koniec XIX wieku.
	Każdy powinien go przeczytać. Oskar

	„Nad Niemnem”, Eliza Orzeszkowa
	Miłośnikom twórczości Elizy Orzeszkowej gorąco polecam przeczytanie ‘Nad Niemnem’. Jest to powieść  pozytywistyczna,  która  ukazuje przegląd polskiego społeczeństwa XIX wieku w kontekście powstania styczniowego. Z wielu wątków tej powieści na pierwszy plan wysuwa
	się wątek miłosny Justyny Orzelskiej, arystokratki, z  Zygmuntem Korczyńskim, które kończy się rozstaniem. Oświadczenie innego kandydata Różyca , Justyna również odrzuca. W końcu zakochuje się  Janku Bohatyrowiczu, dzięki
	niemu poznaje historię pewnych mogił. W końcu Justyna decyduje się na związek z nim, mimo iż pochodził on z ubogiej szlachty, co otoczenie uważało , jako mezalians. Małżeństwo to jednak stanowiło korzyść dla obu stron, jako zespolenie
	i dworu i zaścianka.  Autorka powieści przedstawia sprzeczne z sobą różnice między  ziemiaństwem w stosunku  do spraw polskiej ziemi, gdzie część osób takich jak Benedykt Korczyński, poprzez pracę chcą zachować tę ziemię , drudzy zaś,
	jak kosmopolita marzą o sprzedaży jej i wyjeździe za granicę Orzeszkowa w powieści tej ukazuje, że prawdziwym twórcą kultury społeczeństwa był zawsze, trzebiący puszczę zakładając nowe osady- lud. Powieść ta, jest typowym hasłem pozytywistów,
	w którym wygrywa wartość pracy, dlatego to Justyna poświęca się jej wspierając Janka. Nad Niemnem stanowi jeden z ważniejszych elementów twórczej pracy autorki, zawiera w sobie wiele  dążeń i pragnień całą jej ideologię, jako  pracy twórczej,
	dlatego by je poznać należy przeczytać ten utwór ,łączący tak skrajnie izolowane od siebie grupy społeczne.           Oliwia

	‘Proces’,  Franc Kafka
	Ostatnio przeczytaną przeze mnie książką był ‘Proces’  Franca Kafki, w której koncentrujemy się na  nieokreślonej winie Józefa K., urzędnika banku, który w procesie zostaje skazany na śmierć. Proces sądowo pełen  jest elementów absurdalnych do tego stopnia, że oskarżony
	nie wie co mu się zarzuca, kto jest oskarżycielem, tak więc całkowicie uniemożliwia się mu jakąkolwiek linię obrony. I mimo, że  dotyczy to  jednostki, autor utworu nadaje mu charakter metaforyczny, twierdząc, że życie człowieka takim właśnie jest procesem.
	Wydarzenia  opisywane przez autora mają miejsce w ciągu jednego roku. Od chwili aresztowania oskarżony usiłuje  oczyścić się z winy, której w zasadzie nie zna. Nie jest w stanie pomoc mu nawet wynajęty adwokat. W efekcie całej procedury
	sądowej, zostaje oskarżony  i skazany na śmierć. Franc Kafka w powieści tej porusza zagadnienia władzy, winy i samotności, jako powieści o nieograniczonym  i bezdusznym narzędziu  tej władzy, jako absolutnej, która kieruje się własnymi prawami
	bez ograniczeń. Utwór  Kafki można analizować pod wieloma aspektami, od płaszczyzny filozoficznej, egzystencjalnej do religijnej włącznie, wszędzie jednak jako o zniewoleniu człowieka, nawet widząc w nim starotestamentowego Hioba tak  okrutnie
	doświadczonego. I chociażby  z tego powodu  warto się zapoznać z tym utworem. Sara


