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 LEKTURY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA
MATURZE 2022- poziom podstawowy 

CIĄG DALSZY ...

26) Stefan Żeromski,
Rozdziobią nas kruki,
wrony…, Przedwiośnie;
27) Witold Gombrowicz,
Ferdydurke (fragmenty);
28) Tadeusz Borowski,
Proszę państwa do gazu,
Ludzie, którzy szli;
29) Gustaw Herling-
Grudziński, Inny świat;
30) Hanna Krall, Zdążyć
przed Panem Bogiem;
31) Albert Camus, Dżuma;

32) George Orwell, Rok
1984;
33) Józef Mackiewicz,
Droga donikąd
(fragmenty);
34) Sławomir Mrożek,
Tango;
35) Marek Nowakowski,
Raport o stanie wojennym
(wybrane opowiadanie),
Górą „Edek” (z tomu Prawo
prerii);
36) Jacek Dukaj,

Katedra (z tomu W kraju
niewiernych);
37) Antoni Libera,
Madame;
38) Andrzej Stasiuk,
Miejsce (z tomu Opowieści
galicyjskie);
39) Olga Tokarczuk,
Profesor Andrews w
Warszawie (z tomu Gra na
wielu bębenkach);
40) Ryszard Kapuściński,
Podróże z Herodotem
(fragmenty); 

41) Ponadto z zakresu
szkoły podstawowej: treny i
pieśni Jana
Kochanowskiego, bajki
Ignacego Krasickiego,
Dziady cz. II i Pan Tadeusz
Adama Mickiewicza,
Zemsta Aleksandra Fredry,
Balladyna Juliusza
Słowackiego [wymaganie
I.1.12)]. Lista lektur
obowiązkowych będzie
zamieszczana w

arkuszu
egzaminacyjnym. W
arkuszu pojawią się również
zadania, w których tekstami
źródłowymi będą utwory
poetyckie – zarówno
autorów wskazanych w
podstawie programowej, jak
i innych. Zadania te nie
będą sprawdzały
znajomości treści
konkretnego utworu, ale –
umiejętność odczytywania
tego typu tekstów.
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‘Wesele’, dramat Stanisława
Wyspiańskiego.

Polecam  ‘Wesele’,
dramat Stanisława
Wyspiańskiego,
obrazujący wesele
Lucjana , poety, z
Jadwigą
Mikołajczyk, 
pochodzenia
chłopskiego. Utwór
ten określany jest,
jako dramat
narodowy, wytykając
sztuczne, jak gdyby
wymuszone bratanie
się  inteligencji z z
chłopami, a
wszystko to na tle
zamiarów
odzyskania
niepodległości.
Tendencje te były
niezwykle popularne
wyrażające się
nagłym
zainteresowaniem

się zarówno artystów
jak i inteligencji
tradycjami
wiejskimi.Autor tego
utworu
bezwzględnie 
potępia ten związek,
jako tak sztuczne
porozumienie
,podkreślając brak
zrozumienia
pomiędzy
nowożeńcami,
zarówno ich różnych
i przyzwyczajeń, jak i
osobowości.
Ponadto pesymizm
S.Wyspiańskiego,
który osobiście brał
udział w tym weselu
wynika ze
wspomnień
przeszłości, gdzie
zawiodła inteligencja
pogrążona

w bezczynności, jak i
chłopi z myślą tylko
o sobie.
Tak więc Wyspiański
stworzył utwór
będący oceną
ówczesnego
społeczeństwa, w
pewnym sensie jako
rozliczenie się z
narodowymi
mrzonkami i
romantycznym
mitem, gdzie
wszyscy chcą
wyzwolenia, ale nikt
nie jest w stanie
podjąć konkretnego
działania tak więc ,
to nie wesela było
głównym tematem
Wyspiańskiego, co
jedynie jako pretekst
posłużyło temu
autorowi

do opisania, różnic,
które stanowiły
przepaść we
wspólnej walce
chłopów inteligencji
o upragnioną
wolność. Do
weselnej chaty na
zaproszenie  Racheli
przybywają duchy, w
tym Chochoł, który
zapowiada przybycie
dalszych zjaw, w tym
korowodzie
Stańczyk twierdzący,
że dziennikarze
usypiają swych
rodaków, zamiast
rozbudzać w nich
chęć walki o
wyzwolenie.
Przybywa również
Wernyhora, który
oznajmia
wyzwolenie.

Wreszcie
Włodzimierz
Tetmajer daje
parobkowi jaśkowi
złoty róg, otrzymany
od Wernyhory, jako
symbol wezwania
chłopów do walki
wyzwoleńczej, który
to róg  Jasiek gubi,
chcąc podnieść
czapkę z pawim
piórem, symbol
zachłanności. wielce
znamienne staje się
zakończenie tego
utworu, gdzie
wszyscy tańczą
taniec chochoła, jako
symbol  bezwładu. 
Tak  więc
Wyspiański wykazał
że  zarówno
inteligencja ,jak i
chłopi nie

są przygotowani do
walki o
niepodległość z
powodu braku
zjednoczenia.
W utworze swym
Wyspiański  przy
pomocy rozlicznych
metafor przekazał 
podstawowe treści
polityczne i
społeczne tamtego
okresu.
Utwór ten ,jako
nieliczny w naszej
literaturze obnaża
prawdziwą postawę
Polaków w tragicznej
sytuacji , dodał bym i
ich niemoc ,co z tym
zrobić po odzyskaniu
niepodległości.
Moim zdaniem
książka ta powinna
stanowić zasadniczą

, zawsze
obowiązującą
pozycję  w naszej 
literaturze szkolnej, a
nie stanowić  jedynie
pozycję przetargów
w zależności od
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 ‘Potop’,  druga z powieści składających się na 
trylogię Henryka Sienkiewicza. 

‘Potop’, to druga z
powieści
składających się na 
trylogię Henryka
Sienkiewicza, jej
głównym bohaterem
jest Andrzej Kmicic.
To chorąży
orszański, który  ma
poślubić Aleksandrę
Billewiczównę. To
moment w którym
rozpoczyna się akcja
powieści
,obejmująca czas 
1655-1657.   A miało
to miejsce w czasie 
,kiedy Szwedzi
najechali Polskę, a
Kmicic w dobrej
wierze przysiągł
wierność księciu
Januszowi
 Radziwiłłowi , a ten
okazał się zdrajcą.

W takiej sytuacji
Kmicic aby się
habilitować z mienił
nazwisko na
Babinicz, co miało
mu to umożliwić.
Pod tym nazwiskiem
bronił Jasnej Góry,
gdzie dokonał
bohaterskiego
czynu. W
następstwie tego 
współtowarzyszył  w
drodze królowi 
Janowi Kazimierzowi
, broniąc go 
podczas powrotu do
kraju. Tak że w
końcowym efekcie
Babinicz, już jako
Kmicic zdołał
odzyskać swe dobre
imię szlacheckie, co
uwieńczone zostało
ślubem

z Aleksandrą 
Bilewiczówną. Po
najeździe Szwedów
,przeważająca ich 
liczba całkowicie
uniemożliwiała
Polakom obronę,
przy równoczesnej
zdradzie pospolitego
ruszenia, a ugodę ze
Szwedami podpisał 
Janusz Radziwiłł.
Polacy jednakże
obronili
Częstochowę, ,co
stało się jakby
punktem zwrotnym w
tej wojnie. Opisując
kolejne bitwy autor
‘Potopu’ ukazując
waleczność polskiej
szlachty .
Jak wynika z dotąd
już opisanej części
powieści odbywa

się ona w dwóch
płaszczyznach:
wątku romansowym 
i historycznym,
kończąc się
szczęśliwie  w obu
płaszczyznach.
Celem napisania tej
powieści przez
autora było podnieść
na duchu zniewolony
, pod zaborem
naród, ukazując
wyniosłe momenty w
historii narodowej i
to, że w sytuacjach
krytycznych Polacy
potrafią się
zjednoczyć i walczyć
o niepodległość.
Sienkiewicz
odtwarza historię
minionej chwały,
zarazem
przedstawiając

możliwości podobnej
przyszłości. Autor
podkreślając
chlubne momenty
naszej historii,
potępia zdradę
,głosząc że narodu z
taką niepowtarzalną
historią nie można
zniszczyć.
To książka ,która
stanowi zarazem
zachętę do
aktywności i
poświęcenie się dla
ojczyzny, gdy tego
wymaga sytuacja,
dlatego czytając ją
wzbogacamy nasz
stosunek do spraw
polskich.
Weronika
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‘Ogniem i mieczem’, jedna z trzech powieści historycznych
składająca się na  trylogię Henryka Sienkiewicza.

‘Ogniem i
mieczem’, to jedna
z trzech powieści
historycznych
składająca się na 
trylogię Henryka
Sienkiewicza, w
której , co prawda,
autor mija się
miejscami z
historyczną
prawdą, co
usprawiedliwia
tym,  że  powieść tę
napisał   ‘dla
pokrzepienia serc’.
  W połowie wieku
siedemnastego,
wódź kozacki
Bohdan
Chmielnicki
zorganizował
powstanie kozackie
przeciw Polsce.
Rok ten zaczął

się pełen złych
wróżb. I tylko
przypadek sprawił
to, że Skrzetuski,
rycerz króla Jana
Kazimierza ,
uratował  życie
Chmielnickiemu,
co w następstwie
miało wielkie
znaczenie, kiedy
Chmielnicki  został
uwięziony przez 
kozaków w
rewanżu za to
Chmielnicki zwolnił
 go z więzienia,
ratując mu życie.
Wybucha wojna ,w
której krzyżacy
zwyciężali w wielu
bitwach.  Helena
Kuncewicz,
ukochana
Skrzetuskiego

pod opieką Zagłoby
uciekła ze
zniszczonego
działaniami wojny
dworku w
Rozłogach.
Nieszczęśliwie  się
złożyło, że Helenę
porwał, zakochany
w niej kozak,
Bohun i ukrył  ją w 
w Czarcim Jarze.
Bohun i Skrzetuski
walczą w tej wojnie
po przeciwnych
stronach.  Obroną
Zbaraża dowodził
w tym czasie
książę Jarema
Wiśniowiecki
odnosząc
zwycięstwo.
Równocześnie
przyjaciele
Skrzetuskiego

uwolnili Helenę  z
Czarciego Jaru i
nic już nie
stanowiło
przeszkody przed
związkiem tych
obojga.
Powieść  ta jest jak
gdyby splotem
wątku  walk
polsko-
krzyżackich a
historią miłosną
Jana Skrzetuskiego
i Heleny
Kuncewiczówny. W
całości utworu,
jednakże, można
się dopatrzyć opisu
przyczyn upadku
Polski  z jednej
strony, a z drugiej
to, że naród może
przetrwać 

nawet
najtrudniejsze
chwile  i poprzez
zjednoczenie -
odnieść
zwycięstwo.
Powieść obejmuje
motyw wojny i
miłości i dzięki
takiemu połączeniu
,trzyma w napięciu
czytelnika, jako
interesująca i
godna czytania
lektura.
Amelia
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 ‘Syzyfowe prace’, powieść Stefana
Żeromskiego.

 ‘Syzyfowe prace’,
to powieść Stefana
Żeromskiego, w
której autor
przedstawił
wizerunek szkoły w
rosyjskim,
Królestwie
Polskim  i sprzeciw
młodzieży przeciw
rusyfikacji i  i walkę
z nią.
Marcin Borowicz,
główny bohater
utworu, w chwili
rozpoczęcia akcji
powieści jest 
ośmioletnim
chłopcem ,
wywodzącym się
ze średnio
zamożnej
szlacheckiej
rodziny. Po
przygotowaniu

go do gimnazjum.
Pomyślnie zdaje
egzaminy,
zamieszkuje na
stancji. Po pewnym
czasie umiera
matka Marcina.
Chłopcy uczą się
po rosyjsku.
Rosjanie z pogardą
odnoszą się do
Polaków.  W miarę
czasu Marcin ulega
rusyfikacji.  I kiedy
jeden z nauczycieli
sugeruje, że
katolickie
zakonnice
mordowały swoje
nowonarodzone
dzieci ,jeden z
uczniów  , zraniony
w swych uczuciach
religijnych
protestuje przeciw

takiemu
oszczerstwu i 
wtedy…właśnie co
wtedy? Odpowiedź
na to pytanie
znajduje się w tej
książce .
Żeromski osadził
swą powieść w
bardzo trudnym
okresie naszej
historii, jako
narodu, a
mianowicie po
klęsce
popowstaniowej w
1863, kiedy to
młodzież
poddawano 
przemyślnym
sposobem 
rusyfikacji, który
miał prowadzić do
jej
wynarodowienia. 

Autor tej powieści
chciał pokazać
metody i cele
edukacji Polaków
w okupacyjnych
szkołach i walkę z
ich
wynarodowieniem,
w sytuacji gdzie
młodzież była
zdana jedynie na
siebie. Wielce
wymowny tytuł
tego utworu 
Syzyfowe prace 
sięga do mitologii,
by taki właśnie
charakter pracy 
zaborców w uch
usiłowaniach
określić. To znaczy
,kiedy chcieli
sądzić, że są już u
celu ich wysiłków,
okazało się, że

ich praca  poszła
na marne i musieli
rozpoczynać od
początku.
Całość treści tej
powieści , to
niestety nie
pierwsze, ani
ostatnie , a
powtarzające się
wysiłki w tym
kierunku , by
wynarodowić
 polski naród, a
 powtarzające się ,
koło historii, o
czym nie zawsze
jesteśmy świadomi,
stąd taka wartość
tej książki . A nie
zawsze trud
okupanta  musi
kończyć się dla
niego Syzyfową
Pracą. 

Wiktoria
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