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Prezentowane przykłady zadań pokazują, w jaki sposób można sprawdzać umiejętność ro-
zumienia różnych tekstów: literackich, nieliterackich i ikonograficznych. Reprezentują różne 
typy zadań zamkniętych. Każde z nich odnosi się do umiejętności zapisanych w podstawie 
programowej i sprawdzanych na egzaminie maturalnym. Zadania przygotowują do analizy 
i interpretacji tekstu literackiego oraz rozumienia tekstu teoretycznego. Należy pamiętać, 
że te umiejętności badane są na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie roz-
szerzonym za pomocą zadania, polegającego na tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej lub 
interpretacji porównawczej utworów literackich.

TeksT źRódłowy:

Adam Asnyk 
Do młodych
 
Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
 
Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
 
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Przykładowe zadania  
z języka Polskiego
PRZYGOTOWUJĄCE DO NOWEGO EGZAMINU
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 Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi –
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!

A. Asnyk, Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955.

ZAdAnie 1.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Odbiorcą wpisanym w tekst wiersza jest pokolenie młodych

A. futurystów.
B. dekadentów.
C. romantyków.
d. pozytywistów.

wymaganie ogólne I, II 

wymaganie szczegółowe I.3.3 
II.3.2

Poprawna odpowiedź D

TeksT źRódłowy:

Fragment przemówienia Edwarda Gierka na wiecu w Katowicach z 15 marca 1968 r. 
 
„Gdy mówimy, towarzysze, że Śląsk i Zagłębie tętnią pracą, stwierdzamy fakt powszechnie znany. Jest 
również aksjomatem [...] że w praktyce społecznej obywateli tego regionu pojęcie pracy splotło się 
w jedną nierozerwalną całość z pojęciem patriotyzmu, z pojęciem miłości ojczyzny”.

P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, ŻIH, Warszawa 1999.
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ZAdAnie 2.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wypowiedź jest przykładem manipulacji, ponieważ mówca chce wpłynąć na odbiorcę, 

A.  onieśmielając go wobec autorytetu partii.
B. rozbudzając w nim poczucie dumy narodowej.
C. odwołując się do jego poczucia własnej wartości.
d. wywołując w nim lęk przed skutkami nielojalności.

wymaganie ogólne I

wymaganie szczegółowe 1.9

Poprawna odpowiedź C

TeksT źRódłowy:

Adam Mickiewicz 
Ranek i wieczór
 
Słońce błyszczy na wschodzie w chmur ognistych wianku,
A na zachodzie księżyc blade lice mroczy,
Róża za słońcem pączki rozwinione toczy,
Fijołek klęczy zgięty pod kroplami ranku.

Laura błysnęła w oknie, ukląkłem na ganku;
Ona muskając sploty swych złotych warkoczy:
„Czemu – rzekła – tak rano smutne macie oczy,
I miesiąc, i fijołek, i ty, mój kochanku?”

W wieczór przyszedłem nowym bawić się widokiem;
Wraca księżyc, twarz jego pełna i rumiana,
Fijołek podniósł listki otrzeźwione mrokiem;

Znowu stanęła w oknie moja ukochana,
W piękniejszym jeszcze stroju i z weselszym okiem
Znowu u nóg jej klęczę – tak smutny jak z rana.

A. Mickiewicz, Wybór pism, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
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ZAdAnie 3.

Który typ sonetu reprezentuje załączony utwór Adama Mickiewicza?
Zaznacz właściwą odpowiedź (I–II) i więcej niż jedno uzasadnienie (A–C).

i Włoski,
ponieważ
w wierszu
występuje

A układ rymów abba abba cdc dcd.

B podział na część opisową 
i refleksyjną.

ii Francuski,
C podział na dwie części – dwa 

czterowersy i dwa trójwersy.

wymaganie ogólne II PR

wymaganie szczegółowe 2.2

Poprawna odpowiedź I–A, C

ZAdAnie 4.

Który szereg zawiera niepoprawne formy odmiany czasownika przekonywać?
Zaznacz poprawną odpowiedź.  

A.  przekonywam, -nywasz, -nywa, -nywamy, -nywają; przekonywaj, -nywajmy, -nywajcie; 
przekonywając; przekonywający

B.  przekonuję, -nujesz, -nuje, -nujemy, -nujecie, -nują; przekonuj, -nujmy, -nujcie;  
przekonując; przekonujący

C.  przekonywuję, -nywujesz, -nywuje; przekonywuj, -nywujmy, -nywujcie; przekonywując; 
przekonywujący

wymaganie ogólne I

wymaganie szczegółowe 3.7

Poprawna odpowiedź C

ZAdAnie 5.

Uzupełnij notatkę encyklopedyczną na temat jednej z epok historycznoliterackich.
Wpisz w lukę odpowiednie oznaczenie nazwy epoki (A–D).  

A.  renesansie
B. oświeceniu
C. romantyzmie
d. pozytywizmie

Mówiąc o ________________________, mamy na myśli ogół prądów w życiu społecznym i kulturalnym 
nacechowanych krytycyzmem wobec istniejącej rzeczywistości i przepojonych pragnieniem wyzwolenia 
człowieka z więzów feudalnych oraz reformy świata w duchu zasad ludzkości i sprawiedliwości.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, PWN, Warszawa 1985.
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wymaganie ogólne I

wymaganie szczegółowe I.1.2

Poprawna odpowiedź B

ZAdAnie 6.

W których epokach literackich tworzyli podani poeci?
Zaznacz obok każdej nazwy epoki (I–III) jedną lub więcej liter przyporządkowanych 
nazwiskom poetów (A–F).  

i Renesans A / B / C / d / e / F

ii Barok A / B / C / d / e / F

iii Młoda Polska A / B / C / d / e / F

A. ks. Józef Baka
B. Jan Kasprowicz
C. Wacław Potocki
d. Daniel Naborowski
e. Szymon Szymonowic
F. Kazimierz Przerwa-Tetmajer

wymaganie ogólne I

wymaganie szczegółowe I.2.3

Poprawna odpowiedź I–E; II–A, C, D; III–B, F

ZAdAnie 7.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  
Autorem Plotki o „Weselu” jest 

A. Lucjan Rydel.
B. Tadeusz Boy-Żeleński.
C. Włodzimierz Tetmajer.
d. Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

wymaganie ogólne II PR

wymaganie szczegółowe II.2.4

Poprawna odpowiedź B
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TeksT źRódłowy:

Jan Kochanowski 
Tren XIV
 
Gdzie te wrota nieszczesne, któremi przed laty
     Puszczał sie w ziemię Orfeus, szukając swej straty?
Żebych ja też tąż ścieżką swej namilszej córy
     Poszedł szukać i on bród mógł przebyć, przez który
Srogi jakiś przewoźnik wozi blade cienie
     I w lasy niewesołe cyprysowe żenie.
A ty mię nie zostawaj, wdzięczna lutni moja,
     Ale ze mną pospołu pódź aż do pokoja
Surowego Plutona! owa go [to] łzami,
     To tymi żałosnemi zmiękczywa pieśniami,
Że mi moję namilszą dziewkę jeszcze wróci,
     A ten nie uśmierzony we mnie żal ukróci.
Zginąć ci mu nie może; tuć sie wszystkim zostać,
     Niech sie tylko niedoszłej jagodzie da dostać.
Gdzie by też tak kamienne ten Bóg serce nosił,
     Żeby tam smutny człowiek już nic nie uprosił.
Cóż temu rzec? Więc tamże już za jedną drogą
     Zostać, a z duszą zaraz zewlec troskę srogą.

J. Kochanowski, Treny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.

ZAdAnie 8.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  
W Trenie XIV funkcjonuje topos 

A. ubi sunt.
B. katabasis.
C. homo viator.
d. exegi monumentum.

wymaganie ogólne II PR

wymaganie szczegółowe II.2.3

Poprawna odpowiedź B
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ZAdAnie 9.

Zaznacz poprawną odpowiedź.  
W jaki sposób należy zapisać podane w ramce informacje, tak aby powstał z nich przypis  
do artykułu w czasopiśmie polskim? Zwróć uwagę na poprawną interpunkcję.

♦•  a) E. Bendyk   •  b) Bendyk E.   •  c) Diabeł tkwi w sieci   •  d) „Diabeł tkwi w sieci”    •  e) „Polityka”    
•  f) Polityka   •  g) 2013   •  h) nr 22

A. a, c, eg, h.
B. b, d, fg, h
C. a, c, e, g, h
d. b, d, f, g, h.

wymaganie ogólne I

wymaganie szczegółowe I.2.4

Poprawna odpowiedź A


