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Drogi Gimnazjalisto!

Za kilka miesięcy przystąpisz do bardzo ważnego egzaminu. 
Niektórzy twierdzą, że trudniejszego niż matura, gdyż nie 
można poprawić jego wyników. Ale też – i to powinno Cię 
pocieszyć – nie można go nie zdać. Jednak od wyniku tego 
egzaminu będzie zależał efekt Twoich starań o przyjęcie do 
szkoły ponadgimnazjalnej, dlatego warto się dobrze przygotować. 
Pomoże Ci w tym książka, którą masz przed sobą.  

Egzamin z języka polskiego

• rozpoczyna się o godzinie 10.45, trwa 90 minut (dla uczniów 
ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 45 minut),

• ma tylko formę pisemną,
• jest przeprowadzany na jednym poziomie,
• sprawdza umiejętności opisane w podstawie programowej 

języka polskiego dla gimnazjum, ale może również odnosić 
się do tego, czego nauczyłeś się w szkole podstawowej.

Zadania egzaminacyjne z zakresu języka 
polskiego

• odnoszą się do tekstów literackich, popularnonaukowych, 
publicystycznych,

• sprawdzają m.in. rozumienie zamieszczonego tekstu, 
wiedzę o języku, umiejętność analizowania tekstu pisanego 
i  obrazu, znajomość utworów literackich lub dorobku 
autorów wskazanych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego – obowiązkowy kanon literacki to: wybrane fraszki 
i  treny Jana Kochanowskiego, wybrane bajki Ignacego 
Krasickiego, II część Dziadów Adama Mickiewicza, Zemsta 
Aleksandra Fredry, wybrana powieść historyczna Henryka 
Sienkiewicza.

Struktura zestawu zadań z zakresu języka 
polskiego

• 20 zadań zamkniętych, w tym zadania: wyboru wielokrotnego, 
prawda – fałsz, na dobieranie,

• 2 zadania otwarte, w tym: 1 zadanie krótkiej odpowiedzi oraz 
1 zadanie rozszerzonej odpowiedzi.

Sposób oceniania dłuższej wypowiedzi 
pisemnej

Przy ocenie uwzględnia się sześć aspektów: treść, segmentację 
tekstu, styl, język, ortografię, interpunkcję.

Wynik egzaminu z języka polskiego podany na zaświadczeniu 
zostanie zapisany jako: 
• wynik procentowy, czyli odsetek punktów (zaokrąglony do 

liczby całkowitej), które zdający uzyskał za zadania mierzące 
wiadomości i umiejętności z danego zakresu, np. jeśli zdający 
otrzymał 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to 
jego wynik procentowy będzie równy 77,

• wynik centylowy, czyli odsetek liczby gimnazjalistów 
(zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego 
zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający, np. zdający, 
którego wynik centylowy wynosi 89, dowie się, że 89% 
wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania polonistyczne 
wynik taki sam jak on lub niższy, a 11% gimnazjalistów 
uzyskało wynik wyższy.

Życzymy powodzenia na egzaminie
Autorzy i Wydawnictwo
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O zasobach i zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny

(0–1) Uporządkuj podane pojęcia według ich znaczenia: 
od najszerszego do najwęższego. 
Dialekt, gwara, język literacki.

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Dokończ zdania wyrazami podanymi w ramce.

żargon (slang) • regionalizmy • gwara środowiskowa

A.  Wyrazy lub inne elementy języka charakterystyczne 
dla danego regionu, najczęściej miasta lub kilku 
sąsiadujących miast to  
.

B.  Odmiana języka ogólnopolskiego, którą posługują się 
grupy społeczne (np. uczniowie, prawnicy, sportowcy) 
to  .

C.  Odmiana języka używana przez grupy więźniów lub 
przestępców, niezrozumiała dla ogółu to  

 .
liczba uzyskanych punktów

(0–4) Przy zdaniach zawierających poprawną informa-
cję postaw P (prawda), przy błędnych wstaw F (fałsz).

A. Dialekt jest pojęciem podrzędnym wobec po-
jęcia gwara.

B. Regionalizmy reprezentują terytorialną odmia-
nę języka ogólnego.

C. W polszczyźnie ogólnej nieobecne są specjali-
styczne terminy naukowe.

D. Język uczniowski to dialekt.

liczba uzyskanych punktów

(0–12) Przeczytaj uważnie fragment książki księdza Józefa 
Tischnera Historia filozofii po góralsku, a następnie wy-
konaj polecenia A-D.

Co wóm powiym, to wóm powiym, 
ale wóm powiym, ze Hipokrates 
po prowdzie to sie nazywo
Wincenty Galica z Biołego Dunajca

A to był doktor, co lecył z chorób. Pirsy doktor na Podholu. 
A było tak. Ludziska lecyli się, jako mogli. Wierzyli, że 
chorość pochodzi od złych duchów. Moze tez przyjść, 
jak fto ruci urok. Carownica przypatrzy się złym okiem 
na ciebie i już cujes: w głowie ci się mąci i na wymioty 
biere. Wte trza trzy razy poźreź na ziem i na niebo, na 
ziem i na niebo to car zniknie. Chłopy z Lędaku do dziś 
dnia wiązóm kónium z boku cyrwone kiście, coby zły 
wzrok przyciągały i kónie nie dostawały ochwatu. Dopiro 
Wincenty Galica piersy wzión chorobe na rozum. 

A. (0–1) Jaką odmianę języka polskiego autor zastosował?
 a) dialekt małopolski
 b) gwarę podhalańską
 c) gwarę chłopską
 d) żargon góralski

B. (0–5) Język przytoczonego tekstu różni się od 
ogólnopolskiego w różnych zakresach. Przyporządkuj 
podane niżej wyrazy z tekstu do dziedzin języka, 
w których te różnice są widoczne. 

 

 

a) poźreź • b) carownica • c) może tez przyjść, 
jak fto ruci urok • d) na ziem • e) chorość

1. W zakresie fonetyki (wymowy).

2. W zakresie fleksji (odmiany).

3. W zakresie leksyki (słownictwa).

4. W zakresie składni.

5. W zakresie słowotwórstwa.

C. (0–1) Jaki skutek ma użycie tej odmiany języka przez 
autora – wykształconego filozofa?

 a) wykazanie, że językiem ludu można mówić na 
wszystkie tematy

 b) ośmieszenie tej odmiany języka 
 c) okazanie szacunku i przywiązania do języka stron 

rodzinnych
 d) uzyskanie efektu komizmu przez połączenie języka 

ludowego z tematyką filozoficzną

 Prawdziwe są stwierdzenia zawarte w zdaniach:
 A. a), c)   •   B. b), d)   •   C. a), c), d)   •   D. a), b), d)

D. (0–5) Spróbuj przedstawić tę historię w języku ogólno- 
polskim.

 
 
 
 
 
 
 

liczba uzyskanych punktów

(0–6) Jakie cechy dostrzegasz w języku swojego regionu? 
Wskaż:
A. charakterystyczne wyrazy: 
B. specyficzną wymowę, akcent: 
C. nazewnictwo, np. nazwy własne, roślin, przedmiotów:
 

liczba uzyskanych punktów

4.

2.

3.

5.

1
1.
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10.

6.

52

  7. Słowa mające podobne znaczenie. 
  8. Słowa używane współcześnie tylko w danym regionie 

(mieście).
  9. Słowa nowoutworzone. 
10. Wyrazy przeniesione z innego języka.

Przykłady:
  1. facet
  2. śliczny – paskudny
  3. śliczny – ładny
  4. białogłowa
  5. podprowadzić (ukraść)
  6. krupnioki
  7. schow
  8. chłopy
  9. babka
10. trupięgi

liczba uzyskanych punktów

(0–5) Podaj polskie odpowiedniki podanych wyrazów 
zapożyczonych.
A.  jogging – 
B.  shop – 
C.  wow! – 
D.  pub – 
E.  extra – 

liczba uzyskanych punktów

(0–2) Do podanych niżej słów o charakterze prostackim, 
wulgarnym dopisz odpowiadające im znaczeniem wyrazy 
o znaczeniu neutralnym.
A.  żreć – 
B.  morda – 

liczba uzyskanych punktów

(0–2) Ułóż dwa zdania, w których wykażesz różne zna-
czenia słowa „menu”.

 
 
 

(0–4) Poniższe rzeczowniki połącz z odpowiednimi
przymiotnikami utworzonymi od tego samego wyra-

zu, ale mającymi inne znaczenie. Dostosuj formę przy-
miotnika do rzeczownika, tworząc związek zgody.
A. pszenny, -a, -e lub pszeniczny, -a, -e
 – łany – 
 – chleb – 
 – otręby – 
 – pola – 

B. dziecięcy, -a, -e  lub dziecinny, -a, -e
 – literatura – 
 – pomysły – 
 – choroby – 
 – postępek – 

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Zapoznaj się z wypowiedzią wybitnego polskie-
go językoznawcy profesora Jana Miodka i wykonaj po-
lecenia A-B. 

Mowę śląską należy uznać za jedną z najbardziej archa-
icznych gwar polskich. Bez przesady można powiedzieć, 
że jest to najbardziej polska spośród wszystkich polskich 
gwar i  że uporczywe trzymanie się gwary umożliwiło 
Ślązakom – mimo ciężkiego położenia – dochowanie swo-
jego rodzimego języka. (...) Uporczywe trzymanie się gwary 
chroni przed językowym wynarodowieniem, czego chlub-
nym przykładem w naszych dziejach są właśnie Ślązacy. 

Jan Miodek, Śląska ojczyzna‑polszczyzna

A. (0–2) Zdaniem autora trzymanie się gwary jest 
zjawiskiem

1. pozytywnym

ponieważ

a) nie pozwala na upo-
wszechnienie języka 
ogólnonarodowego.

2. negatywnym

b) przechowuje formy 
archaiczne języka.

c) przechowuje formy 
przestarzałe i niezro-
zumiałe dla ogółu.

Poprawne zdanie składa się z części:
1 a)   •   1 b)   •   1 c)   •   2 a)   •   2 b)   •   2 c)

B. (0–1) Zdanie profesora Miodka; „język literacki 
wyrósł właśnie z odmian dialektycznych, które (…) 
do dziś są skarbnicą wielu staropolskich wyrażeń i 
form gramatycznych” ma charakter:

 a) tezy
 b) argumentu
 c) hipotezy
 d) przykładu

liczba uzyskanych punktów

(0–10) Do poniższych pojęć dopasuj definicje i przykłady.

Pojęcie definicja nr przykład nr
A. synonimy
B. antonimy
C. homonimy
D. regionalizmy
E. dialektyzmy
F. potocyzmy
G. zapożyczenia
H. neologizmy
I. archaizmy
J. eufemizmy

Definicje:
  1. Słowa przestarzałe, które wyszły z użycia.
  2. Słowa pochodzące z gwarowej odmiany języka, np. 

śląskiej, podhalańskiej.
  3. Słowa używane w języku codziennym, mówionym, 

których nie wypada użyć w wypowiedzi pisanej. 
  4. Słowa o znaczeniu przeciwstawnym. 
  5. Słowa, które zastępują wyrazy o przykrej treści 

łagodniejszymi określeniami. 
  6. Słowa o jednakowym brzmieniu, ale innym znaczeniu.

11.
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6.

2 Stylistyka

(0–5) Z podanych w ramce pojęć wybierz te, które uzu-
pełnią poniższe definicje.

stała tendencja do określonego kształtowania swojej 
wypowiedzi • świadome naśladowanie cudzego stylu 

w celu ośmieszenia go • świadome i celowe 
kształtowanie wypowiedzi na określony wzór

potoczny • biblijna • środowiskowa • naukowy •  
• publicystyczny • urzędowy • archaizacja • dialekty- 

zacja • artystyczny • popularnonaukowy

A. 
Styl to 
Rodzaje: 
B.
Stylizacja to 
Rodzaje: 
C.
Parodia to 

liczba uzyskanych punktów

(0–10) Do podanych wyrazów, które zazwyczaj występu-
ją w stylu artystycznym, dopisz odpowiedniki potoczne 
ze współczesnej polszczyzny. 

wielce – umiłować – 
albowiem – oznajmić – 
kobierzec –  pojawić się – 
odzienie – pałać – 
niebawem –  kroczyć – 

liczba uzyskanych punktów

(0–5) Zredaguj zaproszenie na zaślubiny wybranej pary 
literackiej. Postaraj się pisać stylem kunsztownym,  
artystycznym. 

liczba uzyskanych punktów

(0–10) Wyjaśnij znaczenie podanych słów przestarzałych.

onegdaj – sowicie – 
mitrężyć – wedle – 
drzewiej – zawżdy – 
spłonić się – frasunek – 
żywot – nadobny – 

liczba uzyskanych punktów

1.

2.

5.

3.

4.

(0–4) Posługując się stylizacją archaiczną, napisz dedyka-
cję (np. do pamiętnika lub książki), zaczynając od słów: 

Nie mitręż czasu, młodzieńcze 

liczba uzyskanych punktów

(0–6) Przeczytaj podanie i wykonaj zadanie.

Jan Mądry Żaków, 5 stycznia 2013 roku
student II rok polonistyki

 Dyrekcja
 Domu Studenckiego
 w Żakowie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
przestawienie krzesła w moim pokoju, gdyż stoi ono za 
blisko stołu, a regulamin Domu Studenckiego zabrania 
samowolnego przestawiania mebli.

Prośbę swą motywuję tym, że chciałbym zjeść 
obiad przy stole, gdyż jedzenie w pozycji stojącej jest 
niezdrowe i męczące.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mej prośby.

  Jan Mądry

Uzupełnij:
Podanie zostało napisane stylem . 
Jego cechy to: specyficzne , 

np. prośba, motywuję, rozpatrzenie, oraz   
, takie jak: zwracam się, pozytywne 

rozpatrzenie. Ta konkretna wypowiedź ma charakter 
 , co wynika z połączenia stylu  

 i   treści.
liczba uzyskanych punktów
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7.

8.

A. (0–2) Jaki utwór był inspiracją dla tego pastiszu?

B. (0–5) Jakie elementy pozwoliły ci rozpoznać 
pierwowzór?

C. (0–2) Jakie elementy składają się na komizm tego 
pastiszu?

liczba uzyskanych punktów

(0–10) Spróbuj rozpoznać styl lub stylizację przyto-
czonych fragmentów (wykorzystaj informacje z za-
dania 1).

Fragment Styl /  
stylizacja

„A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla 
wszelkiego ptactwa w powietrzu, i  dla 
wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma 
w sobie pierwiastek życia, będzie pokar-
mem wszelka trawa zielona.”

(Biblia Tysiąclecia, Rdz 1,30)

„O wy, psie dusze, nie warciśta nazywać 
się chłopami!...To leź sama w ogień, kie-
dyś taka mądra!”

(Bolesław Prus, Na wakacjach)

„Dopełniła się tragedia – oto właśnie tonie 
i zanurza się w morzu, ale ludzie tego nie 
zauważyli… Jeden tylko poeta czy malarz 
ujrzał tę śmierć i przekazał ją potomności.”

(Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar)

„Tak rozumiany intersubiektywizm konsty-
tuuje nowe pojęcie znaku jako spotkania 
dwóch podmiotów, dzięki wspólnocie zna-
ku-słowa, zdania, teksty, które w ciągłym 
procesie semiozy bezustannie poddają się 
coraz to nowym interpretacjom.”

(Jacek Warchala, Kategoria potoczności w języku)

„Odpowiedzialności karnej podlega ten tyl-
ko, kto popełnia czyn zabroniony pod groź-
bą kary przez ustawę obowiązującą w cza-
sie jego popełnienia.”

(Kodeks karny, art. 1)

„You typie narzuć jakiegoś bita, bo mi łeb 
nie styka.”

(Halina Zgółkowa, Gwara uczniowska (szkolna) 
w poszukiwaniu inspiracji)

„Przeciem ja młodego pana nie odstępował 
w krzypocie i w izbie z nim razem spałem.”

(Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy)

liczba uzyskanych punktów

10.

67

(0–2) Przeczytaj tekst i uzupełnij poniższe zdanie.

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła,
Kto twe wczasy. Kto pożytki
Może wspomnić za raz wszytki?

(Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce)

W tym wierszu

1. autor zastosował 
archaizację,

gdyż

a) autor pisał językiem 
sobie współczesnym.

2. autor zastosował 
dialektyzację,

b) znajdują się w  nim 
wyrazy, które wyszły 
z użycia.

3. nie ma żadnej 
stylizacji,

c) jest to utwór arty-
styczny.

Poprawne części tego zdania to:
1 a)  •  1 b)  •  1 c)  •  2 a)  •  2 b)  •  2 c)  •  3 a)  •  3 b)  •  3 c)

liczba uzyskanych punktów

(0–6) Napisz krótkie ogłoszenie z prośbą o pomoc w od-
zyskaniu zgubionego telefonu:

A. najpierw językiem literackim, 

B. potem to samo stylem potocznym w  gwarze 
uczniowskiej.

liczba uzyskanych punktów

(0–9) Przeczytaj utwór, który jest pastiszem (czyli utwo-
rem świadomie naśladującym styl innego utworu) i od-
powiedz na pytania A-C.

Uczniu, siądź tu pod ścianą a odpocznij sobie,
Nie dojdzie cię wzrok belfra, przyrzekam ja tobie.
Choć się najwyzszej wzniesie, a oczu promienie
Ściągną na twoją głowę gniewu jego cienie.
Tu latem chłodne wiatry z okna zawiewają,
Tu zimą płatki śniegu widok umilają.
Mój blat, choć nieco stary, wiele wzorów kryje,
Tak mocno się trzymają, że cif ich nie zmyje.
A ja swym cichym skrzypem sprawić umiem snadnie,
Że kiedy tylko zechcesz pół lekcji przepadnie.

Barbara Pikus, Na ostatnią ławkę

9.
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Lista kontrolna

 1. odróżnić słownictwo ogólnonarodowe od regionalnego i środowiskowego.

 2. zdefiniować dialekt i gwarę.

 3. rozpoznać tekst pisany dialektem lub gwarą, odróżnić gwarę od dialektu.

 4. wymienić przykłady dialektów i gwar istniejących w Polsce.

 5. rozpoznać gwarę środowiskową, np. uczniowską.

 6. wskazać cechy charakterystyczne języka swojego regionu, w tym regionalizmy, 
dialektyzmy.

 7. rozpoznać synonimy, antonimy, homonimy.

 8. wskazać potocyzmy i wulgaryzmy i zastąpić je wyrazami z języka oficjalnego.

 9. zdefiniować i wskazać archaizmy, neologizmy i zapożyczenia.

 10. posługiwać się nazwami językoznawczymi (fonetyka, słowotwórstwo, 
leksyka, fleksja, składnia).

Pytania kontrolne do modułu 2. Potrafię...

 11. zdefiniować pojęcie stylu.

 12. rozpoznać cechy różnych stylów, m.in. potocznego, artystycznego, urzędowego, 
naukowego.

 13. wskazać cechy charakterystyczne różnych stylów.

 14. rozpoznać tekst stylizowany.

 15. rozróżnić archaizację od dialektyzacji.

 16. zredagować zaproszenie.

 17. napisać ogłoszenie.

 18. napisać dedykację.

 19. zastosować w tekście archaizację, stylizację środowiskową.

 20. zdefiniować i rozpoznać parodię i pastisz.

próba 1 próba 2 próba 3

moduły 1–2

Pytania kontrolne do modułu 1. Potrafię...
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1
1. Język literacki, dialekt, gwara.    2. A. regionalizmy;  B. gwara 
środowiskowa;  C. żargon (slang).    3. A. F;  B. P;  C. P;  D. F     
4. A. b);  B. 1 b), 2 d), 3 a), 4 c), 5 e);  C. c);  D. Wincenty Galica 
był pierwszym człowiekiem na Podhalu, który w leczeniu zaczął 
wykorzystywać wiedzę medyczną. Dotychczas ludzie wierzyli, 
że choroby są wynikiem złego działania duchów, np. rzucenia 
uroku przez czarownicę. Aby zlikwidować urok, należało trzy 
razy spojrzeć na ziemię i na niebo. Mieszkańcy miejscowości 
Lędak do dziś wiążą koniom u boku czerwone kiście (wstążki), 
żeby przyciągały złe spojrzenia i ratowały konie od choroby. 
Dopiero Wincenty Galica zaczął leczyć, wykorzystując wiedzę 
dostępną rozumowi. (za każdy błąd w tłumaczeniu odejmij sobie 
punkt)    5. Z tym zadaniem poradzisz sobie sam/sama, o  ile 
jesteś świadomy/świadoma języka, którym posługują się ludzie 
wokół Ciebie. Przyznaj sobie po 1 punkcie za każdą zauważoną 
cechę.    6. A. 1 b);  B. a).    
7. 

A. 7 – 3 B. 4 – 2 C. 6 – 9 D. 8 – 6 E. 2 – 8

F. 3 – 1 G. 10 – 7 H. 9 – 10 I. 1 – 4 J. 5 – 5

8. A. bieganie;  B. sklep;  C. wspaniale;  D. bar;  E. dobrze, 
świetnie.    9. A. jeść;  B. twarz.    10. np. Kelner podał nam 
menu do stolika.; W menu nowego programu znalazłem tę opcję, 
o którą mi chodziło.    11. A. łany – pszeniczne, chleb – pszenny, 
otręby –  pszenne, pola – pszeniczne;  B. literatura – dziecięca, 
pomysły – dziecinne, choroby – dziecięce, postępek – dziecinny.

2
1. A. Styl to stała tendencja do określonego kształtowania 
swojej wypowiedzi. Rodzaje: potoczny, naukowy, publicystycz-
ny, urzędowy, artystyczny, popularnonaukowy.  B. Stylizacja to 
świadome i celowe kształtowanie wypowiedzi na określony 
wzór. Rodzaje: biblijna, środowiskowa, archaizacja, dialektyza-
cja.  C. Parodia to świadome naśladowanie cudzego stylu w celu 
ośmieszenia go.    
2. 

wielce – bardzo umiłować– pokochać

albowiem – bo oznajmić – powiedzieć

kobierzec – dywan pojawić się – przyjść

odzienie – ubranie pałać – odczuwać

niebawem – wkrótce kroczyć – iść

3. Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: kto, 
kogo z jakiej okazji zaprasza, datę i dokładny adres uroczystości. 
Nie  zapomnij o wyborze pary literackiej i o formach grzeczno‑
ściowych.
Przykładowe zaproszenie:

Powiadamiamy wszystkich bliskich i przyjaciół, 
iż kierując się wielkim uczuciem, 

Anna „Biruta” Stogowska i Marcin Borowicz
postanowili wkroczyć na wspólną drogę życia, dlatego nieba‑
wem staną na ślubnym kobiercu, by przyrzec sobie dozgonną 
miłość i wierność.
Zapraszamy Cię serdecznie, wielce drogi nam, Andrzeju, na uro‑
czystość zaślubin, która odbędzie się w południe niedzieli wiel‑
kanocnej tegoż roku w kościele św. Magdaleny w Miłosnej. 

Anna i Marcin

4. 

onegdaj – kiedyś, dawniej sowicie – szczodrze

mitrężyć – marnować wedle – według

drzewiej – dawno zawżdy – zawsze

spłonić się – zarumienić się frasunek – zmartwienie

żywot – życie nadobny – piękny

5. Po 1 punkcie za każdy poprawnie użyty archaizm.
Przykładowa dedykacja: 

Nie mitręż czasu, młodzieńcze, albowiem dni żywota są policzone. 
Czyń zawżdy podle starych zasad naszych przodków, a ominą 
Cię frasunki i los sowicie Cię nagrodzi.

6. Podanie zostało napisane stylem urzędowym. Jego cechy to: 
specyficzne słownictwo, np. prośba, motywuję, rozpatrzenie, 
oraz formuły, takie jak: zwracam się, pozytywne rozpatrzenie. 
Ta  konkretna wypowiedź ma charakter parodii/komiczny, co 
wynika z połączenia stylu podniosłego/urzędowego/poważnego 
i błahej/niepoważnej/banalnej treści.
7. 3 a).    
8. Po 3 punkty za każde ogłoszenie, w którym znajdą się istotne 
informacje: co, gdzie, kiedy się stało i jak nawiązać kontakt. 
Przykładowe ogłoszenia:
A. Poszukuję swojego telefonu komórkowego, który zaginął mi 
w  czasie szkolnej dyskoteki. Była tam głośna muzyka, świetne 
tańce i miłe towarzystwo, dlatego nie zauważyłem, kiedy i gdzie 
aparat mi wypadł. Uczciwego znalazcę proszę o oddanie zguby, 
będę czekał o 14.00 pod szkołą.
B. Cześć, wczoraj na ubawie posiałem swoją komórę. Była niezła 
muza i  extra goście i, nie jarzę, gdzie i kiedy mi się wymskła. 
Jeżeli jakiś koleś znalazł mój wypasiony aparacik, będę czekał 
pod budą o drugiej po południu.
9. A. Fraszka Jana Kochanowskiego Na lipę. B. forma tytułu 
Na …; apostrofa „uczniu” (gościu); wychwalanie swoich zalet; 
wersyfikacja – trzynastozgłoskowiec; rymy. C. pomieszanie 
słownictwa wyszukanego, artystycznego z  pospolitym (cif) 
i gwarą uczniowską (belfer); połączenie wysokiego stylu i formy 
z codzienną tematyką i niezbyt chlubnym przesłaniem (w ostat-
niej ławce można spokojnie przesiedzieć lekcję). 
10. 

Fragment Styl /  
stylizacja

„A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla 
wszelkiego ptactwa w powietrzu, i  dla 
wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma 
w sobie pierwiastek życia, będzie pokar-
mem wszelka trawa zielona.”

(Biblia Tysiąclecia, Rdz 1,30)

stylizacja biblijna

„O wy, psie dusze, nie warciśta nazywać 
się chłopami!...To leź sama w ogień, kie-
dyś taka mądra!”

(Bolesław Prus, Na wakacjach)

dialektyzacja

„Dopełniła się tragedia – oto właśnie tonie 
i zanurza się w morzu, ale ludzie tego nie 
zauważyli… Jeden tylko poeta czy malarz 
ujrzał tę śmierć i przekazał ją potomności.”

(Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar)

styl artystyczny
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„Tak rozumiany intersubiektywizm konsty-
tuuje nowe pojęcie znaku jako spotkania 
dwóch podmiotów, dzięki wspólnocie zna-
ku-słowa, zdania, teksty, które w ciągłym 
procesie semiozy bezustannie poddają się 
coraz to nowym interpretacjom.”

(Jacek Warchala, Kategoria potoczności w języku)

styl naukowy

„Odpowiedzialności karnej podlega ten tyl-
ko, kto popełnia czyn zabroniony pod groź-
bą kary przez ustawę obowiązującą w cza-
sie jego popełnienia.”

(Kodeks karny, art. 1)

styl urzędowy

„You typie narzuć jakiegoś bita, bo mi łeb 
nie styka.”

(Halina Zgółkowa, Gwara uczniowska (szkolna) 
w poszukiwaniu inspiracji)

stylizacja 
środowiskowa/ 
/żargon 
uczniowski

„Przeciem ja młodego pana nie odstępował 
w krzypocie i w izbie z nim razem spałem.”

(Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy)

archaizacja
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Przeczytaj tekst nr 1 i wykonaj zadania 1-5. 

W klasie pierwszej wykładano również język polski. Był to 
przedmiot nieobowiązkowy. Nauczycielem tego „miejscowego 
języka” był niejaki p. Sztetter, człowiek światły, ale tak 
wiekuiście wylękły o swoją posadę, że właściwie niczego 
nie uczył. Obarczony był liczną rodziną; kilku chłopców 
jego uczęszczało do męskiego, a kilka córek do żeńskiego 
gimnazjum i zapewne niepokój o los ich przeszkadzał 
p.  Sztetterowi uczyć przynajmniej pisać ortograficznie. 
W klasach wyższych zdobywał się biedny belfer czasami na 
jakąś wzmiankę o literaturze polskiej, a mówił to z miną tak 
przerażoną, że tylko śmiech budził. 

W klasie pierwszej lekcje języka polskiego odbywały się 
cztery razy tygodniowo w porze bardzo niewygodnej, bo 
między godziną ósmą i dziewiątą z rana. W zimie bywało 
wtedy szaro i chłodno. Chłopcy siedzieli skuleni i senni. 
Nauczyciel przychodził w swoim futrze szopowym, tulił się 
w nie i drzemał z otwartymi oczami, podczas gdy wzywani 
do katedry tłumaczyli z wypisów Dubrowskiego* urywki 
nudne jak odwar z lukrecji. Po odczytaniu i przełożeniu na 
rosyjskie danego kawałka następował rozbiór, dokonywany po 
rosyjsku i na modłę rosyjską. W ciągu całej lekcji nauczyciel nie 
mówił ani słowa po polsku i z niechęcią prostował faktyczne 
błędy. Uczniowie odrabiali ten „przedmiot” jak wstrętną 
katorgę. „Polskie” była to godzina stokroć nudniejsza od 
kaligrafii i „Zakonu Bożego”, gdyż nadto małe próżniaki czuły 
w powietrzu woń wzgardy unoszącą się nad tą nieszczęsną 
lekcją.

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

* Wypisy Dubrowskiego – obowiązujący wówczas w szkołach podręcznik 
Wypisy polskie dla ćwiczenia się w przekładach z języka polskiego na ruski.

zadanie 1. (0–1) W zamieszczonym fragmencie jest mowa 
o nauczaniu „miejscowego języka”, czyli o
A. lekcjach języka polskiego odbywających się w języku 

polskim.
B. lekcjach języka rosyjskiego odbywających się w języku 

polskim.
C. lekcjach języka polskiego prowadzonych w języku rosyjskim.
D. lekcjach języka rosyjskiego prowadzonych w języku 

rosyjskim.

zadanie 2. (0–1) W czasie lekcji uczniowie klasy pierwszej
A. wykonywali analizy utworów.
B. nic nie robili.
C. wykonywali ćwiczenia ortograficzne.
D. wykonywali tłumaczenia na rosyjski i rozbiór gramatyczny.

zadanie 3. (0–1) Poniższe zdania zawierają fakty (F) lub opi-
nie (O).

1. W klasie pierwszej wykładano również język 
polski.

F O

2. „Polskie” była to godzina stokroć nudniejsza 
od kaligrafii i „Zakonu Bożego”.

F O

3. Nauczycielem tego „miejscowego języka” 
był niejaki p. Sztetter, człowiek światły.

F O

Opinie zawierają zdania:
A. 1, 2, 3.
B. 1, 2.
C. 1, 3.
D. 2, 3.

zadanie 4. (0–1) W tabeli zapisano informacje na temat wy-
razu „belfer”. Zdecyduj, która z nich jest prawdziwa. Zaznacz P 
we właściwym miejscu.

A. „Belfer” to literackie określenie nauczyciela 
gimnazjum.

P

B. „Belfer” to synonim słowa „polonista”. P

C. „Belfer” to określenie nauczyciela w gwarze 
uczniowskiej.

P

zadanie 5. (0–1) Tytuł powieści, z której pochodzi cytowa-
ny fragment, jest

A. literackim nawiązaniem do mitologii greckiej.

B. związkiem frazeologicznym oznaczającym niekończący 
się trud.

C. metaforycznym określeniem nieskutecznych działań, 
które nie mają końca.

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

zadanie 6. (0–1) Określenie „małe próżniaki czuły w powie-
trzu woń wzgardy unoszącą się nad tą nieszczęsną lekcją” 
świadczy o
A. lekceważącym stosunku władz szkolnych i nauczycieli do 

nauczania języka polskiego.
B. niechęci uczniów wobec swojego kraju.
C. pogardzie nauczyciela wobec uczniów. 
D. negatywnym stosunku uczniów do nauczyciela języka 

„miejscowego”.

1arkusz Czas pracy: 60 minut
Liczba punktów do uzyskania: 32
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zadanie 7. (0–1) Na podstawie zacytowanego fragmen-
tu dokończ poniższe zdanie. Wykonaj w tabeli odpowiednie 
przyporządkowanie. 

Nauczanie języka polskiego było

1. skuteczne

ponieważ

A. lekcje były nieobowiązkowe 
i nieciekawe.

B. uczestniczenie w lekcjach 
było dobrowolne.

2. nieskuteczne C. nauczyciel dużo wymagał 
od uczniów.

Przeczytaj tekst nr 2 i wykonaj zadania 8-11. 

Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo 
I spójrzałem na pole; dwieście harmat grzmiało. 
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi, 
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; 
I widziałem ich wodza:  przybiegł, mieczem skinął 
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął; 
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, 
Długą czarną kolumną, jako lawa błota, 
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy 
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, 
Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona. 
Sześć tylko miała harmat; wciąż dymią i świecą; 
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, 
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, 
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. 
Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza, 
Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza; 
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci 
I ogromna łysina śród kolumny świeci.
 
Tam, kula lecąc, z dala grozi, szumi, wyje, 
Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje; 
(…)

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

zadanie 8. (0–1) Zacytowany tekst to fragment wiersza re-
cytowanego przez jednego z bohaterów Syzyfowych prac. Jego 
treścią jest
A. atak polskich powstańców na rosyjskie fortyfikacje.
B. obrona polskiej placówki przed atakiem rosyjskiej piechoty.
C. starcie polskiej i rosyjskiej piechoty.
D. atak rosyjskiej artylerii i piechoty na polski szaniec.

zadanie 9. (0–1) Z przytoczonego fragmentu wynika, że oso-
bą mówiącą jest
A. polski żołnierz, uczestnik bitwy.
B. niezaangażowany cywil obserwujący walkę.
C. adiutant polskiego generała.
D. polski lub rosyjski artylerzysta.

zadanie 10. (0–1) Poniżej zapisano szeregi środków styli-
stycznych, które pojawiają się w dwóch ostatnich wersach cy-
towanego fragmentu wiersza. Zaznacz ten, który jest poprawny. 
A. Personifikacja, onomatopeja, porównanie, animizacja.
B. Onomatopeja, porównanie, anafora, metafora.
C. Personifikacja, apostrofa, porównanie, onomatopeja.
D. Porównania, epitet, onomatopeja, personifikacja. 

zadanie 11. (0–1) Wskaż, które z poniższych zdań na temat 
cytowanego fragmentu jest prawdziwe. Zaznacz P we właści-
wym miejscu.

A. Osoba opisująca bitwę sprzyja stronie, która ma 
przewagę zbrojną. 

P

B. Obiektywny opis przedstawia dwie walczące strony, 
które mają takie same szanse i stają do równej walki.

P

C. Dzięki wielu szczegółom opis walki jest obiektywny. P

D. Porównanie rosyjskiej piechoty do czarnej lawy, 
a reduty do białego głazu zdradza nastawienie 
mówiącego.

P

Poniższe ilustracje nawiązują w różny sposób do mitu 
o Syzyfie. Przyjrzyj się im i odpowiedz na pytania 12 i 13.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



zadanie 12. (0–1) Do poniższych zdań dopasuj numer 
ilustracji.

Nr ilustracji

A. Rysunek o wymowie społecznej, obrona 
praw pracowników.

B. Bohaterowie Syzyfowych prac, kadr 
z filmowej adaptacji powieści.

C. Tak mógł wyglądać mityczny król Koryntu, 
współczesna fotografia (fotomontaż?).

D. Starożytni Grecy przedstawiali swoich 
herosów na ceramicznych wazach.

E. Obraz sławnego malarza interpretujący 
znany mit.

F. Żartobliwa reinterpretacja znanego 
motywu.

Wskaż szereg, w którym zostały poprawnie połączone wszystkie 
numery ilustracji i ich opisy.
A. 1-F; 2-B; 3-A; 4-E; 5-C; 6-D.
B. 1-C; 2-D; 3-E; 4-A; 5-F; 6-B.
C. 1-A; 2-C; 3-B; 4-D; 5-E; 6-F.
D. 1-A; 2-F; 3-B; 4-D; 5-C; 6-E.

zadanie 13. (0–1) Niektóre z powyższych ilustracji poka-
zują dosłownie pracę mitycznego Syzyfa, a inne nawiązują do 
mitu metaforycznie. Takie metaforyczne nawiązanie do mitu 
przedstawiają ilustracje:
A. wszystkie.
B. 1, 3, 6.
C. 1, 3.
D. 2, 4, 5, 6.

Przeczytaj tekst nr 3 i wykonaj zadania 14-16. 

Obserwuje się, że dzisiejsza technika niszczy bezpośredni 
kontakt uczniów z książką, podsuwając w zamian albo 
obrazy, czyli filmowe adaptacje lektur, albo surogaty lektury, 
czyli streszczenia, bryki. W świecie uczniowskiej percepcji, 
zdominowanej przez telewizję, kino, czyli przez kulturę 
obrazu, przez Internet, coraz mniej miejsca zajmuje literatura, 
zwłaszcza trudna. Obraz filmowy jest kuszącym, łatwym 
i szybszym sposobem kontaktu z arcydziełem przełożonym 
na inne kody, ale niestety wyzbytym materii językowej i tym 
samym upośledzonym. 

Komunikacja literacka w szkole z konieczności zmienia swój 
charakter. Nowe technologie, tempo przemian na świecie, 
zawrotny bieg zdarzeń i informacji wymagają od młodych

ludzi twórczych postaw, tj. korzystania z  komputera, 
programowania go własnym, twórczym działaniem, sięgania 
po inne audiowizualne środki. Bezpośredni kontakt ze słowem 
pisanym staje się niemodny i niewygodny, w czasach, gdy 
odpowiedź na każdy problem można uzyskać w Internecie czy 
multimedialnych encyklopediach. Uczniowie, dzięki pomocy ze 
strony nauczyciela, powinni twórczo rozwijać swoje pomysły, 
ale powinni też umieć krytycznie odnieść się do niektórych 
zjawisk kultury i nie zapominać o wartościach, jakie niesie ze 
sobą słowo pisane. Tylko utrwalone postawy twórcze mogą 
zapewnić dzisiejszej młodzieży właściwe reakcje na nowe 
zjawiska kultury, ich odpowiedni odbiór, a także odnalezienie 
siebie i swojej roli w skomplikowanym świecie współczesności.

Bogusława Kopczyk, Lektura w dobie mass mediów. 
Źródło: www.bkopczyk.republika.pl

zadanie 14. (0–1) Które wyrazy określają styl i charakter 
powyższego tekstu? 
1. Popularnonaukowy. 
2. Artystyczny. 
3. Naukowy. 
4. Dydaktyczny. 
5. Urzędowy.

Wybierz właściwą odpowiedź.
A. 1 i 5.
B. 2 i 4.
C. 3 i 5.
D. 1 i 4.

zadanie 15. (0–1) Zdaniem autorki
A. trzeba łączyć twórcze korzystanie z nowych technologii ze 

świadomym czytaniem książek.
B. korzystanie z informacji multimedialnych poprawia 

czytelnictwo wśród uczniów.
C. streszczenia mają taką samą wartość poznawczą jak 

oryginalne książki.
D. w szkole powinno się zwalczać korzystanie z Internetu.

zadanie 16. (0–1) Na podstawie tekstu nr 3 wybierz zda-
nia, które są fałszywe.
1. „Surogat” to synonim słowa „zastępstwo” (np. streszczenie 

zastępujące lekturę).
2. „Dzisiejsza” to antonim słowa współczesna.
3. Słowa „kontakt” i „środki” to homonimy.
4. W tytule artykułu pojawia się zapożyczenie z języka 

łacińskiego.
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Zdania zawierające fałszywe informacje to
A. 1 i 4.
B. 2 i 3.
C. 1 i 3. 
D. 2 i 4.

Przeczytaj tekst nr 4 i wykonaj zadania 17-20. 

Nauczyciel spojrzał na klasę, poprawił mankiet, zwęził usta, 
otworzył je i znowu zamknął. Uczniowie wrzasnęli. Nauczyciel 
zmarszczył się i skrzywił, obejrzał mankiety, pobębnił palcami, 
pomyślał o czymś dalekim – wyciągnął zegarek, położył go 
na pulpicie, westchnął, znów coś stłumił w sobie czy przełknął, 
a może ziewnął, dłuższy czas skupiał energię, wreszcie huknął 
dziennikiem w katedrę i krzyknął:

– Dość tego! Proszę się uspokoić! Lekcja się zaczyna.
Wtedy klasa (…) jak jeden mąż objawiła niecierpiącą zwłoki 

konieczność udania się do ubikacji.
Nauczyciel, zwany pospolicie Bladaczką od szczególnie 

niezdrowej i ziemistej cery, uśmiechnął się kwaśno. (…)
– (…) co to mamy na dzisiaj? – rzekł surowo i zajrzał do 

programu. – Aha! Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego 
Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt? A zatem, 
panowie, ja wyrecytuję wam swoją lekcję, a potem wy z kolei 
wyrecytujecie swoją. Cicho! – krzyknął i wszyscy pokładli się na 
ławkach, rękami podpierając głowy, a Bladaczka, nieznacznie 
otworzywszy odnośny podręcznik, zacisnął usta, westchnął, 
stłumił coś w sobie i rozpoczął pouczającą recytację.

– Hm… hm… A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w nas 
zachwyt i miłość? (…) Dlatego, panowie, że Słowacki 
wielkim poetą był! Wałkiewicz! Dlaczego? Niech Wałkiewicz 
powtórzy – dlaczego?

Witold Gombrowicz, Ferdydurke 

zadanie 17. (0–1) Cytowany fragment składa się z
A. narracji trzecioosobowej i dialogów zapisanych w mowie 

niezależnej.
B. narracji trzecioosobowej i monologu. 
C. narracji pierwszoosobowej i wypowiedzi bohaterów 

zapisanych w mowie niezależnej.
D. narracji i wypowiedzi bohaterów zapisanych w mowie 

zależnej.

zadanie 18. (0–1) Zacytowany opis lekcji języka polskie-
go jest
A. realistyczny i śmieszny. 
B. śmieszny i radosny.
C. groteskowy i śmieszny.
D. realistyczny i smutny.

zadanie 19. (0–1) Lekcje opisywane w tekście pierwszym 
i czwartym łączy
A. temat lekcji.
B. skuteczność uczenia. 
C. propagowanie polskiej literatury.
D. język wykładowy.

zadanie 20. (0–1) W podkreślonym zdaniu znajdują 
się 4 imiesłowy. W którym szeregu podano prawidłową ich 
kolejność?
A. Przysłówkowy uprzedni, przysłówkowy współczesny, 

przymiotnikowy bierny, przymiotnikowy czynny.
B. Przysłówkowy współczesny, przysłówkowy uprzedni, 

przymiotnikowy bierny, przymiotnikowy czynny.
C. Przysłówkowy współczesny, przymiotnikowy bierny, 

przysłówkowy uprzedni, przymiotnikowy czynny.
D. Przysłówkowy uprzedni, przymiotnikowy bierny, 

przysłówkowy współczesny, przymiotnikowy czynny.

zadanie 21. (0–2) Stosując środki retoryczne (charaktery-
styczne dla przemówienia) i perswazyjne (przekonujące) na-
pisz w trzech zdaniach apel do swoich rówieśników o czyta-
nie książek.

zadanie 22. (0–10) Co może dać młodemu człowiekowi po-
znanie lektur szkolnych? Odpowiedz na pytanie, odwołując się 
do Syzyfowych prac i do własnego doświadczenia szkolnego.
Pamiętaj, że Twoja wypowiedź nie powinna być krótsza niż 
połowa wyznaczonego miejsca.
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Arkusz egzaminacyjny 1.
1. Odpowiedzi na pytania zamknięte:

Numer 
zadania

Poprawna 
odpowiedź

Punktacja
Zasady przyznawa-

nia punktów

1. C 0-1 • każda poprawna 
odpowiedź – 1 p.
• każda błędna 
odpowiedź lub jej 
brak – 0 p.

2. D 0-1

3. D 0-1

4. C 0-1

5. D 0-1

6. A 0-1

7. 2 A 0-1

8. D 0-1

9. A 0-1

10. A 0-1

11. D 0-1

12. C 0-1

13. C 0-1

14. D 0-1

15. A 0-1

16. D 0-1

17. A 0-1

18. C 0-1

19. B 0-1

20. B 0-1

Klucz odpowiedzi i punktowania zadań
arkusze

2. Zadanie krótkiej odpowiedzi (za 2 punkty) powinno zawierać:
– środki retoryczne, np. zwroty do adresata, powtórzenia, 

wykrzyknienia, czasowniki w trybie rozkazującym, 
– argumenty przekonujące o zaletach czytania książek, 

np.  poszerzenie wiedzy, wzbogacenie  języka, rozrywka, 
rozwijanie wyobraźni itd.

3. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (za 10 punktów) ma cha-
rakter rozprawki, jest oceniane za:
– treść (0-4 p.), a więc: obecność tezy, argumentów popartych 

przykładami (Syzyfowe prace i inny przykład własny) oraz 
podsumowania, 

– segmentację tekstu (0-1 p.), czyli podział tekstu na akapity 
(co najmniej 3) zgodnie z jego kompozycją,

– styl (0-1 p.) – rozprawkowy z użyciem terminów: uważam, 
argumenty, przykłady itd.; uwaga: nie używaj zwrotów 
typowych dla innych wypowiedzi, np. listu, 

– język (0-2 p.) – dopuszczalne są 3 błędy językowe różnego 
typu: fleksyjne, leksykalne, składniowe, frazeologiczne,

– ortografię (0-1 p.) – dopuszczalne są 2 błędy bez względu na 
ich „wagę”,

– interpunkcję (0-1 p.) – dopuszczalne są 3 błędy.

Pamiętaj: wypowiedź krótsza niż połowa miejsca będzie oceniana 
tylko za treść.
Poważny błąd rzeczowy spowoduje obniżenie oceny o jeden 
poziom.
Wypowiedź nie na temat zostanie oceniona na 0 punktów.


