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Przedstawiamy 9 CZĘŚĆ przewodnika z JĘZYKA POLSKIEGO  dla NASZYCH
MATURZYSTÓW. W KAŻDYM NUMERZE 4 KOLEJNE LEKTURY ...

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO, 2022

Opis zestawu zadań
egzaminacyjnych

Egzamin maturalny z
języka polskiego w
części ustnej sprawdza
umiejętność tworzenia
wypowiedzi na określony
temat, zgodnej z
zasadami poprawności
językowej, logiki i
retoryki. 
Egzamin trwa 30 minut i
składa się z trzech
części: * przygotowania
zdającego do odpowiedzi
(15 minut) 

* wypowiedzi
monologowych
zdającego dotyczących
zadań z wylosowanego
zestawu
egzaminacyjnego (10
minut) 
*rozmowy zdającego z
zespołem
przedmiotowym
związanej z tymi
wypowiedziami (5 minut).
W czasie trwania

części ustnej egzaminu
maturalnego zdającemu
nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących
zadań egzaminacyjnych.
Ponadto zdający nie
może korzystać ze
słowników i innych
pomocy. 

Zestaw zadań
egzaminacyjnych składa się
z dwóch zadań:  zadanie 1
zawiera zagadnienie
sprawdzające znajomość
treści i problematyki lektury
obowiązkowej –
zamieszczonej w podstawie
programowej na poziomie
podstawowym do realizacji
w całości lub we
fragmentach – i tworzenie
wypowiedzi na jej temat z

uwzględnieniem wybranego
kontekstu; zadanie 2.
dotyczy zagadnienia
związanego z literaturą lub
innymi dziełami sztuki albo
językiem; zdający omawia
je na podstawie
dołączonego do polecenia
materiału w postaci tekstu
literackiego lub
nieliterackiego albo tekstu
ikonicznego.
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‘Przedwiośnie’ Stefan Żeromski.

Jedną z moich
ulubionych
utworów Stefana
Żeromskiego jest 
‘Przedwiośnie’.
Autor  utworu
opowiada o
przeżyciach
Cezarego Baryki,
człowieka
młodego,
urodzonego  i
wychowanego w
Rosji. Kiedy
wybuchła wojna
światowa  Cezary
miał 14  lat Jego
ojciec , Seweryn ,
wyjechał i wziął w
niej udział. W takiej
sytuacji ,jego żona
nie nie mogła sobie
dać rady
rozpuszczonym
synem Cezarym.

W trzecim roku
wojny, przestały
już przychodzić
listy od  Seweryna
Baryki i wszelki
słuch o nim
zaginął. W tym
czasie w Baku
rozpoczęła się
rewolucja, w której
wziął udział z
wielkim
entuzjazmem.
Matka Cezarego, po
skazaniu jej na
ciężkie roboty, w
krótkim czasie
umarła. Kiedy
rozpoczęła się
wojna między
Tatarami i
Ormianami, Cezary 
zatrudniony przy
usuwaniu skutków
wojny, spotyka

swego Ojca. Ten
postanowił wrócić
do Polski i namówił
do tego Cezarego .
W Charkowie
czekali na pociąg
do Polski. Już w
pociągu, Ojciec
Cezarego,
zobrazował
Cezaremu obraz
szklanych domów
rzekomo
budowanych w
Polsce. Zmarł
jednak jeszcze w
podróży. Przed
śmiercią podał
synowi adres
Szymona Gajowca
z Warszawy ,z
którym miał się
skontaktować. Po
przyjeździe do
Polski, nie szklane

domy zobaczył ,a
nędzę , ubóstwo i
brud. Gajowiec
załatwił mu pracę.
Po wybuchu wojny
w 1920r. wstąpił do
wojska.
Wyjaśnienia
wymaga m.in. tytuł
książki 
‘Przedwiośnie’ ,
który symbolizuje
etap rozwoju , na
którym znajdowała
się Polska, jak  i
pojęcie ‘szklane
domy’, też wymaga
wyjaśnienia, to
symbol
nadchodzącej
,nowej cywilizacji
pozwalającym
ludziom żyć  w
wygodzie i
czystości,

jako zarówno
 gwarantując 
ludziom piękność  i
funkcjonalność,
chociaż  -nietrwałe
i kruche. W sumie
szklane domy są
symbolem utopii.
Utwór ten
przedstawia
również przemiany
jakim poddał się
Cezary. A  dla
niego droga do
Polski była daleka i
to nie tylko za
sprawą odległości,
a poznawania jej od
podstaw. Żeromski
w swoim utworze
‘Przedwiośnie
przedstawia bardzo
krytyczny obraz
Polski, po prostu
by pobudzić

umysły i sumienia
dla ratowanie jej
poprzez reformę.
Co  czytając tę
wspaniałą książkę
powinniśmy stale
mieć na uwadze ,
nie tylko w
okresach okupacji.
Oskar
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 ‘Lord Jim’,  powieść napisana przez Josepha
Conrada.

 ‘Lord Jim’
powieść  napisana
przez Josepha
Conrada, uważana 
jest za wybitne
dzieło tego autora ,
 w którym
przedstawia on
swój sposób
widzenia honoru,
jako szczytową
wartość.
To powieść o
marynarzu
zaczynająca się
tym jak wypłynął  w
morze , jako
pierwszy oficer na
statku ‘Patna”
pełnym pasażerów,
kiedy nastąpiła
katastrofa poprzez
zderzenie się
dwóch statków.
Jim, pod wpływem

niekontrolowanego
bodźca , opuścił
statek
pozostawiając 
pasażerów  na
łasce losu. Statek
‘Patna’, został
jednak uratowany,
a załoga jego
postawiona przed
sądem. Oskarżony
Jim, nie wypierał
się przewinienia. 
Natomiast całe jego
dalsze życie odtąd
upływało na
niekończących się
próbach
odzyskania
honoru.
 Po zamieszkaniu
na wyspie Patusan,
został tam
przywódcą
zamieszkujących

mieszkańców.
Niemniej  i tu
podjął złą decyzję
pozwalając przejść 
bandytom przez
wyspę podczas
czego zabili oni
syna naczelnika 
mieszkańców
Patusanu, za co z 
jego ręki zginął i
Jim.
 Tak opisując
akcję  wydarzeń
J.Conrad stworzył
swoisty typ
powieści poprzez 
połączenie
powieści
psychologicznej  z
tematyką morską.
Ponadto w utworze
Pojawie się kwestia
winy i kary, która
wynika

z przekonania, że
należy
przestrzegać
zasad  etycznych i
prawnych, których
łamanie powoduje
konsekwencje
wymiarze
moralnym. Czego
przykładem jest
Jim, jako
zdeterminowany do
odkupienia swych
błędów, jako wyrok
jego poczucia
winy.
Znana na całym
świecie ‘ Lord Jim’
to powieść o
doniosłych
decyzjach, które
człowiek musi
podjąć  w różnych ,
szczególnie
skrajnych

sytuacjach i
konsekwencjach z
nimi związanymi,
podkreślając to, że,
każda decyzja
przez nas
podejmowana w
ograniczonym
czasie , może
zadecydować o
całym naszym
naszym życiu.
Takiego
ostrzeżenia nie
można zlekceważyć
przyswajając sobie
treść tej powieści.
Weronika.
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 ‘Kartoteka’, dramat autorstwa
Tadeusza Różewicza.

 ‘Kartoteka’, to
dramat autorstwa
Tadeusza
Różewicza, utwór
ten nie jest
osamotniony w swej
inności w odbieganiu
od rzeczywistości ,
bo  jest napisany w
duchu takich pisarzy
jak, Kafka, Ionesco,
 Wesker ,  Pinter , 
Beckett, czy
 Faulknera ‘
Wściekłość i wrzask’,
stojąc  również na
szekspirowskim
stanowisku, że
„życie to opowieść
idioty, pełna wrzasku
i wściekłości lecz nic
nie znacząca { z
Makbeta}.
To trudna do
zrozumienia książka

, na którą treść 
składają się ,
niezwiązane z sobą
sceny  byłego
partyzanta, dziś
urzędnika o
zwichniętej 
osobowości.
Przyczyną tego to,
że wartości,  w które
wierzył utraciły swój
podstawowy sens.
Wojna zniszczyła  to
, co nazywane było
człowieczeństwem,
pozostawiając
 jedynie po nim
bezkształtny jego
szkielet, bezsilność i
trudności z
porozumiewaniem
się. W utworze tym
Różewicz stosuje
strumień
świadomości,

odmianę monologu
wewnętrznego.
Utwór ‘Kartoteka’
,może być
traktowany
wieloznacznie.
Ciągle w jej
wspomnieniach
występuje wojna,
jako ich tło. A w
części absurdalnej
występuje Chór
Starców. Świat 
przedstawiony przez
Różewicza jest ujęty 
w kształt 
nieuporządkowanej
kartoteki.  A 
wszystkie
wydarzenia są
komentowane przez
Chór Starców
chaotycznie , z
reguły bez sensu,
niemniej obecność

tego chóru ma swoje
korzenie w tragedii
antycznej.
Niemożliwość
porozumiewania się
w kontaktach
międzyludzkich ,
gdzie pokolenie
starsze  nie potrafi
zrozumieć 
problemów
moralnych pokolenia
wojennego , a młodzi
nie rozumieją
problemu  widma
wojny, są podzieleni
przepaścią
pokoleniową .
Znamiennym faktem
Bohatera
bezimiennego jest
ostatnia wojna
światowa , której był
uczestnikiem i to
ukształtowało

jego psychikę, i
zadecydowało o jego
wewnętrznej
 niespójności,
stanowiąc  zarazem
jego  marazm,  jak i
bezpodstawne
poczucie winy. Taką
postawę
reprezentowało już
część pokolenia , po
skończeniu
pierwszej wojny
światowej,
doszukując się
gdzieś zagubionego
sensu życia, bo
mimo średniego
wieku Bohatera ,
jako głównej postaci
tego utworu , jest on
przecież  Kolumbem
okresu pierwszej
wojny światowej. 

Julia
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„Zniewolony umysł”, zbiór 9 esejów
Czesława Miłosza.

 „Zniewolony
umysł”– zbiór
9esejów Czesława
Miłosza, ze wstępem
 do wydania
angielskiego
zaopatrzonym przez
Bertranda Russella.
Utwór ten  autor
przedstawia za
pomocą alegorii ,
uzależnienie się
inteligencji od
politycznych   i
ekonomicznych reguł
obcych jej doktryn,
często określany,
jako rozdwojenie się
jaźni człowieka pod
wpływem, nacisku
ideologicznego. 
Esej ten został
napisany pod
wpływem analizy 
przez autora

powojennej
rzeczywistości w
kraju. Ponadto autor
starał się dać
odpowiedź, dlaczego
tak wielu
wyróżniających się
postaci uległo teorii
nowego systemu  i
tym, co zaszło w ich
psychice, że tak
łatwo ulegli nowej
niezgodnej z ich
poglądami ideologii. 
Miłosz napisał ten
esej, jako
skierowany  przeciw
absolutyzmowi
władzy, co w  żaden
sposób nie może być
przyjęte, jako
zdrowe zarządzanie.
To właśnie może
świadczyć, że esej
jego jest dziełem

ponadczasowym,
przypowieścią , która
zawiera w sobie
przesłanie moralne. 
Miłosz nie posługuje
się konkretnymi
nazwiskami, polskich
pisarzy, którzy
posłużyli mu, jako
przykład
uzasadniający tytuł
jego  jego eseju,
określając ich jako
Alfea ,Beta,  Delta i
Gamma, a  które
uległy opisywanemu
 naciskowi, tak więc
utwór ten stanowi
niekwestionowaną
metaforę. 
Wprowadzone przez
Miłosza do swego
utworu pigułki Murti-
Binga -pojęcie
zapożyczone

z utworu
S.I.Witkiewicza- siłą
podsuwane
Umysłowi, przez
nową ideologię,
nazywaną Nową
Wiarą, gdzie Prawda
walczy z Kłamstwem
o lepsze, rezygnując
z Prawdy, by tylko
piąć się w górę.
 Pigułki Murti-Binga
przynoszą
szczęście, bo  po ich
spożyciu przechodzi 
się w stan 
zniewolenia,
dodatkowo 
 umocnionego za
pomocą  kamuflażu,
zwanego  przez
autora Ketmanem.
 Po przeczytani tego
utworu narzuca się
pytanie retoryczne,

jak się ma pojęcie
‘Zniewolonego
umysłu’ w sytuacji,
kiedy część
społeczeństwa
protestuje na
ulicach, przeciwko
totalitaryzmowi, a
druga jego  część
pozostaje w
domach, która z nich
 podpada  pod 
pojęcie
zniewolonego
umysłu, czy nie
tłumaczy to
przypadkiem tak
niechętnego
przyjęcia utworu
Miłosza, zbyt
realistycznie
widzącego
zakłamanie
społeczne?
Amelia
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	jako zarówno  gwarantując  ludziom piękność  i funkcjonalność, chociaż  -nietrwałe i kruche. W sumie szklane domy są symbolem utopii. Utwór ten przedstawia również przemiany jakim poddał się Cezary. A  dla niego droga do Polski była daleka i to nie tylko za sprawą odległości, a poznawania jej od podstaw. Żeromski w swoim utworze ‘Przedwiośnie przedstawia bardzo krytyczny obraz Polski, po prostu by pobudzić
	umysły i sumienia dla ratowanie jej poprzez reformę. Co  czytając tę wspaniałą książkę powinniśmy stale mieć na uwadze , nie tylko w okresach okupacji. Oskar
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