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Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Próbna matura z WSiP 
Kwiecień 2017

Egzamin maturalny z języka polskiego dla klasy 2
Poziom podstawowy

informacje dla ucznia
1.  Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 15 stron. Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś nauczycielowi.

2.  Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.

3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

4.  Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.

5.  Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 
przekreśl.

6.  Redagując wypowiedzi pisemne, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie 
nie będą oceniane.

7.  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 170 minut.

8.  Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 70 punktów  
(część testowa – 20 punktów, wypracowanie – 50 punktów).

Powodzenia!
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zadanie 1.
Justyna Sobolewska
Uważaj! Czytanie uzależnia!

Prawdziwy wróg wygląda niewinnie, a uzależnia skutecznie i wykańcza powoli. Na szczęście 
ponad 60 proc. społeczeństwa skutecznie go unika. Pora napisać o szkodliwości czytania.

Ofiary tego nałogu poznasz po okularach. […] Przecież już Homer był ślepy, wzrok stracili 
Dante i Borges, Milton, a Goethe, Schiller i Joyce popsuli sobie oczy. Cera niezdrowa, oczy 
podkrążone. To oni – bibliomaniacy. 

Książki trują bardziej niż papierosy. […] Czytelnikom oprócz bibliomanii grozi cały zestaw 
schorzeń: donkiszotyzm, bowaryzm, grafomania, depresja, schizofrenia, hipochondria, manie, 
ataki samobójcze i jeszcze – abibliofobia, czyli strach przed tym, że nie będzie co czytać […]. 
Dotknięci tą przypadłością cały czas kupują, wypożyczają kolejne książki. Na rysunku Andrzeja 
Mleczki znany profesor i bibliomaniak Henryk Markiewicz stoi na stosie książek z pętlą na szyi. 
„Henryku – pyta żona. – Czy to znaczy, że przeczytałeś już wszystko?”. […]

Zaczyna się niewinnie: od czytania pod kołdrą, podczytywania pod ławką i przy jedzeniu. 
A potem nie można przestać. Kręgosłup, oczy i skutki psychiczne to nie koniec niebezpiecznych 
schorzeń. Czytelnik o słabej konstrukcji może ulegać wpływom, ani się obejrzy, a zarazi się 
czymś z książki. Niezdrowe jest nawet czytanie o chorobach. Przekonał się o tym bohater Trzech 
panów w łódce (nie licząc psa), który zajrzał do książki medycznej, żeby sprawdzić, jak leczyć 
katar sienny. Tak się zaczytał, że rozpoznał u siebie wszystkie możliwe schorzenia – włącznie 
z tyfusem, chorobą św. Wita, artretyzmem i cholerą. […]

Don Kichot jest przewodnikiem wszystkich bibliomaniaków. Zanim wyruszył na 
poszukiwanie przygód, naczytał się romansów rycerskich, które zawróciły mu w głowie. […] To 
z książek wziął pomysł, by stać się błędnym rycerzem. A potem, w trakcie podróży, kiedy miał 
za coś zapłacić, mówił, że żaden błędny rycerz w książkach za nic nie płacił. Don Kichot był 
czytelnikiem szalonym, dla którego książki stały się prawdziwsze niż życie, i przekonanym, że to 
życie powinno je naśladować. […]

W Anglii końca XVIII w. pojawiło się określenie „epidemia czytania” i „mania czytania”, 
a  literaturę oskarżano o szerzenie traum, zaburzeń umysłowych i moralnej zgnilizny. […] 
Największym szkodnikiem były romanse. […] 

Czytelniczki romansów, takie jak Emma Bovary, nie odróżniały fikcji od rzeczywistości. Emma 
chciała, by rzeczywistość była równie poetyczna jak romanse i dlatego sama zachowywała się jak 
bohaterka romansów – znajdowała sobie kochanków, pisała romantyczne listy, ale i tak nie mogła 
uciec od siebie, stać się kimś innym niż prowincjonalną mieszczką. Co gorsza, „bowaryzm” 
okazał się zaraźliwy. Karol, mąż Emmy, mimo że zdawał sobie sprawę z wpływu książek na jej 
życie i anulował jej abonament biblioteczny, po jej śmierci sam przejął jej romantyczne nawyki. 
Emma różniła się od Don Kichota tym, że nie chciała naprawiać świata. A łączyło ich to, że 
oboje próbowali przenieść fantazję ze świata książkowego do rzeczywistości. […]

Wszystko, co najgorsze, idzie z książek. Dlatego trzeba je palić – wiedzieli o tym rozmaici 
dyktatorzy. Palił książki chiński cesarz Shi Huangdi, palono książki w 1933 r. na rozkaz 
Goebbelsa […]. Od średniowiecza po czasy współczesne nieustannie tworzono listy szkodliwych, 
heretyckich i nieprawomyślnych tytułów. Książki były oskarżane o szerzenie herezji, satanizmu, 
demoralizację i degenerację. […]

Co więc można zrobić z takim wybuchowym materiałem? Jak unikać złego? Otóż można na 
przykład ćwiczyć się w nieczytaniu i uczyć tej umiejętności innych. […] Zarywanie nocy? Po 
co to komu. A nie daj Boże, wzruszy, zaboli, zmusi do myślenia. Mało mamy kłopotów w życiu 
i powodów do bezsenności? Ale na szczęście już 63 proc. Polaków nie czyta. Brawo, świetny wynik!

Justyna Sobolewska, Uważaj! Czytanie uzależnia! (fragmenty), „Polityka” 2016, nr 13. 
POLITYKA Sp. z o.o. S.K.A. 2016-2017.
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zadanie 1.1. (0–1)
podaj dwa argumenty z tekstu, którymi autorka uzasadnia nazywanie czytania nałogiem.

1. ……………………………………………………………………………………………….__

………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………_

………………………………………………………………………………………………….

zadanie 1.2. (0–2)
na podstawie tekstu określ, jaka jest wspólna cecha donkiszotyzmu i bowaryzmu oraz jaka 
jest zasadnicza różnica między tymi postawami.

Wspólna cecha – ………………………………………………………………………………..__

Różnica – ………………………………………………………………………………………..__

…………………………………………………………………………………………………..

zadanie 1.3. (0–2)
podaj dwa przykłady innych, niż przywołani w tekście, bohaterów, na których postawę 
życiową ważny wpływ miały przeczytane książki. Krótko wyjaśnij, na czym ten wpływ 
polegał.

przykład 1. ……………………………………………………………………………………___.

przykład 2. …………………………………………………………………………………….......

zadanie 1.4. (0–1)
Jaką funkcję sygnalizują wyrazy podkreślone w przytoczonych zdaniach? Do każdego 
przykładu dobierz odpowiednie określenie – a, B, c lub D.

przykład Funkcja

1. „Ofiary tego nałogu poznasz po okularach. 
[…] Przecież już Homer był ślepy […]”.

2. „Wszystko, co najgorsze, idzie z książek. Dlatego 
trzeba je palić”.

3. „Co gorsza, «bowaryzm» okazał się zaraźliwy”.

a. dopowiedzenie/stopniowanie
B. wnioskowanie
c. argumentowanie
D. przeciwstawienie
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zadanie 1.5. (0–2)
a. podanym definicjom przypisz pojęcia z przedostatniego akapitu tekstu.

Definicja pojęcie

1. odchylenie od tego, co przeciętne, normalne; 
wynaturzenie

2. przen. pogląd sprzeczny z powszechnie 
uznawanym

3. proces odchodzenia od obowiązujących wartości 
moralnych

B. co łączy te pojęcia?

zadanie 1.6. (0–1)
przekształć podane zdania tak, aby pozbawić je ironii i wyrazić prawdziwe intencje autorki 
tekstu.
„Ale na szczęście już 63 proc. Polaków nie czyta. Brawo, świetny wynik!”

zadanie 1.7. (0–2)
podaj dwie wspólne cechy załączonego fragmentu wiersza Wisławy Szymborskiej i dwóch 
ostatnich akapitów tekstu Justyny Sobolewskiej.
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast
na grządce wytyczonej pod stokrotki.

Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic.
Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu,
rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy,
pogoń za nagim faktem dzika i hulaszcza,
lubieżne obmacywanie drażliwych tematów,
tarło poglądów – w to im właśnie graj.

Wisława Szymborska, Głos w sprawie pornografii (fragment), w: tejże, Wiersze wybrane,  
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

Twórczość Wisławy Szymborskiej © Fundacja Wisławy Szymborskiej, www.szymborska.org.pl
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zadanie 2.
Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Hipertekst – wielotekst nielinearny

Pojęcie hipertekstu, choć obce do niedawna większości użytkowników języka polskiego, trafiło 
już do szkolnych programów nauki języka. Stało się bowiem – niemal z roku na rok – jednym 
z najbardziej użytecznych narzędzi działania w „tekstowym świecie”, ważnym dla wszystkich 
chcących korzystać z nieprzebranych zasobów internetowych. Kariera hipertekstu zmienia 
tradycyjne wyobrażenie o tekście, autorze i czytelniku. Czytelnik staje się użytkownikiem, 
współautorem.

Hipertekst to typ „wielotekstu”, stojący niejako ponad (greckie hyper znaczy ‘nad, ponad’) 
typowym „normalnym” tekstem, rodzaj tekstowej sieci funkcjonującej dziś głównie dzięki  
mediom elektronicznym. Wedle Wikipedii hipertekst to „organizacja danych w postaci 
niezależnych leksji połączonych hiperłączami”, a mówiąc prościej – wielowymiarowy kompleks 
tekstów złożony z segmentów łączonych dowolnie przez użytkowników w  każdorazowym 
akcie odbioru. Leksja jest „jednostką lektury”, złożoną z kilku słów lub zdań, i stanowi 
fragment niezależny od innych fragmentów, będący zamkniętą całością, do której dostęp 
zapewniają specjalistyczne hiperłącza (ang. hyperlinks). Hiperłącza to przełączniki do kolejnych 
leksji z pominięciem linearnej ciągłości tekstu. Hiperłącza są słowami lub grupami słów, 
wyróżnionymi inną czcionką, kolorem lub podkreśleniem. Struktura hipertekstu pod pewnymi 
względami przypomina pajęczynę, każdy bowiem dokument połączony jest przynajmniej 
jednym hiperłączem z innymi dokumentami. Liczba hiperłączy jest ogromna – to dzięki nim 
dokumenty tworzą sieć. […]

Przykładem hipertekstu są przede wszystkim współczesne teksty internetowe, najbardziej 
znanym systemem hipertekstowym jest sieć World Wide Web. Jako ilustrację hipertekstu 
przytoczmy hasło „język środowiskowy”, wybrane z Wikipedii. W dokumencie wyróżnione 
zostały hiperłącza: „slang”, „język ogólny”, „leksyka”, „frazeologia”, „forma mówiona”, „slang 
młodzieżowy”, „gwary zawodowe”, „profesjonalizmy”, „gwary”, „gwara więzienna”. Wybór 
hiperłącza „slang” pozwala na otwarcie kolejnego dokumentu – z kolejnymi hiperłączami: 
„wiech”, „dialekt”, „gwara”, „slang więzienny”, „slang młodzieżowy”. W ten sposób poprzez 
kliknięcie w wyróżniony w tekście wyraz lub grupę wyrazów, czytelnikowi wędrującemu od leksji 
do leksji, otwierają się różnokierunkowe ścieżki pozwalające korzystać z bogatych materiałów 
internetowych. Jedynie od czytelnika-nawigatora zależy, jaki kierunek lektury wybierze.

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia (fragmenty),  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

zadanie 2.1. (0–1)
przekształć zacytowaną przez autorów definicję hipertekstu tak, aby stworzyć definicję 
zrozumiałą nie tylko dla użytkowników internetu.
„Hipertekst to organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami”.
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zadanie 2.2. (0–1)
uzupełnij tekst, wstawiając w odpowiednie miejsca właściwe pojęcia.

Tekst jest napisany stylem ……………_______…………., o czym świadczy używanie 

specjalistycznej terminologii, np. ……………______…………., …………______………….. 

Aby pozwolić odbiorcy lepiej zrozumieć zagadnienie hipertekstu, autor wykorzystuje także 

poetyckie środki językowe, czego przykładem może być nazwanie w ostatnim akapicie czytelnika 

hipertekstów ……………_______…………. .

zadanie 2.3. (0–2)
Jakiej metafory użyli autorzy w odniesieniu do struktury hipertekstu? uzasadnij jej trafność.

zadanie 2.4. (0–2)
Każdemu z rodzajów tekstu przypisz po dwie cechy pokazujące istotne różnice między nimi.

Tekst tradycyjny Hipertekst

1. …………………………………………..... 1. ………………………………………….....

2. …………………………………………..... 2. ………………………………………….....

zadanie 2.5. (0–2)
a. uzupełnij schemat aktu komunikacji językowej w odniesieniu do ilustracji hipertekstu 

przedstawionej w akapicie trzecim.

komunikat:
hasło język środowiskowy oraz 
wszystkie związane z nim leksje 
otworzone przez użytkownika

nadawca:

………………………….

………………………….

kontekst:
poszukiwanie informacji 

w internecie

kod:

………………………….

………………………….

odbiorca:
ten, kto czyta hasła 

i otwiera kolejne
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B. uzasadnij, że odbiorca hipertekstu jest jednocześnie jego twórcą.

zadanie 2.6. (0–1)
zilustruj pojęcie hipertekstu innym przykładem niż podany przez autorów. podaj hasło 
wyjściowe i pięć hiperłączy.

zadanie 3.
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1.  czy warto zawsze znać prawdę, czy czasem lepiej jest żyć w  nieświadomości? 
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu 
Króla Edypa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 
250 słów.

Sofokles
Król Edyp1

EPEISODION IV
Edyp
 Biada mi, wiem już to, co wiedzieć chciałem,
 o słońce, nie chcę się cieszyć twym błyskiem,
 jak nie przystoi, żyłem z matki ciałem,
 w łożu je hańbiąc, zabiłem mych bliskich.

STASIMON IV
Chór
 O śmiertelnych pokolenia,
 czymże jest wasze życie? 
 – Cieniem cienia.
 Tyle człowiek ma tu szczęścia,
 ile z sennych czerpie marzeń,
 jeszcze mu się może zdarzyć,
 że się nagle ze snu budzi.
 […]

1  edyp – syn Jokasty i Lajosa, władcy Teb, według przepowiedni wyroczni delfickiej miał zabić swego ojca i ożenić się 
z matką. Z tego powodu został jako niemowlę porzucony w górach z przebitymi (lub w innej wersji mitu: związanymi 
mocno) stopami. Został wychowany przez parę królewską Koryntu – Polybosa i Merope. Gdy jako młodzieniec 
poznał przepowiednię, opuścił Korynt, aby nie skrzywdzić tych, których uważał za swoich rodziców. Nieświadomie 
umożliwił w ten sposób spełnienie się słów wyroczni: w czasie wędrówki zabił Lajosa, a rozwiązawszy zagadkę 
Sfinksa, w nagrodę otrzymał tron Teb i pojął na żonę Jokastę, która urodziła mu czworo dzieci.
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EXODOS
Edyp
 Niechby się nie był narodził lub zginął,
 który mnie znalazł i pęta rozluźnił,
 od śmierci zbawił, gdyby mnie był stracił,
 nie byłbym później
 zakałą świata i moich przyjaciół.
Chór
 Lepiej by było może…
 […]
Edyp
 A ty mnie nie mów, co by było lepiej,
 oszczędź mi swoich uwag i nauki,
 bo jakim wzrokiem patrzyłbym na ojca,
 wstąpiwszy w ciemne Hadesu zaułki,
 jakim na matkę, i gdybym owinął
 szyję powrozem, tych win bym nie zmazał,
 tak bardzo ciężkie były moje winy.
 Powiesz, że mógłbym się cieszyć widokiem
 dziatek najmilszych przy ojcowskim boku,
 nie dla mnie taka rozkosz, mnie nie wolno
 patrzeć na miasto, na bogów posagi,
 bo kiedym w Tebach dzierżył władzę ongi,
 zbójcę Lajosa wszakże sam przekląłem,
 choćby był nawet z królewskiego rodu,
 jako zakałę i hańbę narodów.
 Czyżbym mógł teraz z podniesionym czołem
 patrzeć na dzieci moje, w wielkiej skrusze
 ja bym powinien przekłuć moje uszy,
 aby i ucho odtąd nie słyszało,
 i tak pozbawić się wzroku i słuchu,
 szczelnie odgrodzić me nieszczęsne ciało,
 a po tym świecie tylko błądzić duchem.
 Czemu błyszczące Kiteronu skały
 mnie, podrzutkowi, schron bezpieczny dały,
 zamiast mi kazać zginąć w tej sadybie
 dzikich pasterzy owiec! O Polibie,
 niby mój ojcze, o świetny Koryncie,
 czemuś mnie chował w pałacu wspaniałym,
 w królewskim zbytku, w chwale i wykwincie.
 Dzisiaj ja grzeszny i z grzechu zrodzony,
 troiste drogi i leśne zasłony,
 i te wąwozy, co jeszcze sączycie
 krew mego ojca, czy wam jest wiadome,
 w jakie zabrnąłem grozy, w jakie sromy,
 co ja spełniłem, czym było me życie
 w królewskich Tebach, gdy tam, w jednym domu,
 żyli ojcowie i bracia, i syny,
 dziewice, matki, żony, wszyscy razem,
 płodzili hańbę tej wspólnej rodziny?
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 Tego, co było, słowem oddać trudno,
 na bogów, weźcie mnie stąd jak najprędzej,
 zabijcie, rzućcie do morskiej głębiny
 albo na ziemię wynieście odludną.
 Bierzcie mnie! Takiej nikt nie zaznał nędzy.
 Dalej, bez trwogi! nigdy na tej ziemi
 los nie postąpił tak ze śmiertelnymi.

Sofokles, Król Edyp, przeł. Ludwik Hieronim Morstin, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Temat 2.  zinterpretuj podany utwór. postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca 
powinna liczyć co najmniej 250 słów. 

Wisława Szymborska
Pociecha

Darwin1.
Podobno dla wytchnienia czytywał powieści.
Ale miał wymagania:
nie mogły kończyć się smutno.
Jeśli trafiał na taką,
z furią ciskał ją w ogień.

Prawda, nieprawda – 
ja chętnie w to wierzę.

Przemierzając umysłem tyle obszarów i czasów
naoglądał się tylu wymarłych gatunków,
takich tryumfów silnych nad słabszymi,
tak wiele prób przetrwania,
prędzej czy później daremnych,
że przynajmniej od fikcji
i jej mikroskali
miał prawo oczekiwać happy endu.

A więc koniecznie: promyk spoza chmur,
kochankowie znów razem, rody pogodzone,
wątpliwości rozwiane, wierność nagrodzona,
majątki odzyskane, skarby odkopane,
sąsiedzi żałujący swojej zawziętości,
dobre imię zwrócone, chciwość zawstydzona,
stare panny wydane za zacnych pastorów,
intryganci zesłani na druga półkulę,
fałszerze dokumentów zrzuceni ze schodów,
uwodziciele dziewic w biegu do ołtarza,
sieroty przygarnięte, wdowy utulone,

1  Karol Darwin (1809–1882) – brytyjski przyrodnik i geolog, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie 
gatunki pochodzą od wcześniejszych form.
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pycha upokorzona, rany zagojone,
synowie marnotrawni proszeni do stołu,
kielich goryczy wylany do morza,
chusteczki mokre od łez pojednania,
ogólne śpiewy i muzykowanie,
a piesek Fido,
zgubiony w pierwszym rozdziale,
niech znów biega po domu
i szczeka radośnie.

Wisława Szymborska, Wiersze wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

Twórczość Wisławy Szymborskiej © Fundacja Wisławy Szymborskiej, www.szymborska.org.pl

WypRacOWanie
na temat nr ____  
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BRuDnOpiS 
(nie podlega ocenie)
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KaRTa ODpOWieDzi
Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Wypełnia nauczycieL
      zadanie 1. i 2. zadanie 3.

nr
zad.

Liczba 
punktów

0 1 2

1.1  

1.2   

1.3   

1.4  

1.5   

1.6  

1.7   

2.1  

2.2  

2.3   

2.4   

2.5   

2.6  

Temat

a.  Sformułowanie 
stanowiska

0 3 6

  

B.   uzasadnienie  
stanowiska

0 4 8 12 18

    

c. poprawność rzeczowa
0 2 4

  

D. zamysł kompozycyjny
0 3 6

  

e. Spójność lokalna
0 1 2

  

F. Styl tekstu
0 2 4

  

G. poprawność językowa
0 3 6

  

H. poprawność zapisu
0 2 4

  

Temat

a.  Koncepcja 
interpretacyjna

0 3 6 9

   

B.  uzasadnienie tezy 
interpretacyjnej

0 5 10 15

   

c. poprawność rzeczowa
0 2 4

  

D. zamysł kompozycyjny
0 3 6

  

e. Spójność lokalna
0 1 2

  

F. Styl tekstu
0 2 4

  

G. poprawność językowa
0 3 6

  

H. poprawność zapisu
0 2 4

  

SuMa punKTÓW: _________


