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KOD UCZNIA

Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do momentu
rozpoczĊcia egzaminu.

UZUPEàNIA UCZEē
PESEL

miejsce
na naklejkĊ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
CZĉĝû 1. JĉZYK POLSKI

Instrukcja dla ucznia
1. Ze Ğrodka arkusza wyrwij kartĊ rozwiązaĔ zadaĔ wraz z kartą odpowiedzi.
2. SprawdĨ, czy na kolejno ponumerowanych 11 stronach są wydrukowane
22 zadania.
3. SprawdĨ, czy karta rozwiązaĔ zawiera 4 strony oraz czy do karty rozwiązaĔ
jest doáączona karta odpowiedzi.
4. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ nauczycielowi.
5. Na tej stronie, na karcie rozwiązaĔ i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod,
numer PESEL i przyklej naklejkĊ z kodem.
6. Czytaj uwaĪnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie
z poleceniami.
7. Rozwiązania zadaĔ zapisuj dáugopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem. Nie uĪywaj korektora.
8. W arkuszu znajdują siĊ róĪne typy zadaĔ. Rozwiązania zadaĔ od 1. do 20.
zaznacz na karcie odpowiedzi w nastĊpujący sposób:
x wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą
jej literą, np. gdy wybierasz odpowiedĨ A:

x wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiednimi literami,
np. gdy wybierasz odpowiedĨ FP:

x do informacji oznaczonych wáaĞciwą literą dobierz informacje
oznaczone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkĊ, np. gdy
wybierasz literĊ B i liczbĊ 1:

UZUPEàNIA ZESPÓà
NADZORUJĄCY
Uprawnienia ucznia do:
dostosowania
kryteriów oceniania
nieprzenoszenia
zaznaczeĔ na kartĊ

Arkusz zawiera teksty
liczące wiĊcej niĪ 250 sáów.

21 KWIETNIA
2015

Godzina rozpoczĊcia:

11:00

Czas pracy:

90 minut

9. Staraj siĊ nie popeániaü báĊdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeĞli
siĊ pomylisz, báĊdne zaznaczenie otocz kóákiem i zaznacz inną odpowiedĨ, np.

10. Rozwiązania zadaĔ 21. i 22. zapisz w wyznaczonych miejscach na karcie
rozwiązaĔ zadaĔ wyrwanej ze Ğrodka arkusza.
11. Pisz czytelnie i starannie. Pomyáki przekreĞlaj.
12. Zapisy w brudnopisie nie bĊdą sprawdzane i oceniane.
Powodzenia!
Ukáad graficzny
© CKE 2015
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–7.
Adam Mickiewicz
DZIADY CZĉĝû II (fragment)
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CHÓR
Ciemno wszĊdzie, gáucho wszĊdzie,
Co to bĊdzie, co to bĊdzie?

GUĝLARZ
Teraz wy, poĞrednie duchy,
CoĞcie u tego padoáu
Ciemnoty i zawieruchy
ĩyáyĞcie z ludĨmi pospoáu;
Lecz, od ludzkiej wolne skazy,
ĩyáyĞcie nie nam, nie Ğwiatu,
Jako te cząbry i Ğlazy1,
Ni z nich owocu, ni kwiatu.
Ani siĊ ukarmi zwierzĊ,
Ani siĊ czáowiek ubierze;
Lecz w wonne skrĊcone wianki
Na Ğcianie wiszą wysoko. […]
Was tym Ğwiatáem i kadzidáem
Zapraszamy, zaklinamy. […]

DZIEWCZYNA
Tu niegdyĞ w wiosny poranki
NajpiĊkniejsza z tego sioáa2,
Zosia, pasając baranki,
Skacze i Ğpiewa wesoáa.
La la la la
OleĞ za goáąbków parĊ
Chciaá raz pocaáowaü w usta;
Lecz i proĞbĊ, i ofiarĊ
WyĞmiaáa dziewczyna pusta.
La la la la
Józio daá wstąĪkĊ pasterce,
AntoĞ oddaá swoje serce;
Lecz i z Józia, i z Antosia
ĝmieje siĊ pierzchliwie Zosia.
La la la la
Tak, Zosią byáam, dziewczyną z tej wioski.
ImiĊ moje u was gáoĞne,
ĩe chociaĪ piĊkna, nie chciaáam zamĊĞcia
I dziewiĊtnastą przeigrawszy wiosnĊ,
Umaráam, nie znając troski
Ani prawdziwego szczĊĞcia.
ĩyáam na Ğwiecie; lecz, ach! nie dla Ğwiata!
MyĞl moja, nazbyt skrzydlata,
Nigdy na ziemskiej nie spoczĊáa báoni3.
Za lekkim zefirkiem4 goni,
Za muszką, za kraĞnym5 wiankiem,
Za motylkiem, za barankiem;
Ale nigdy za kochankiem.
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PieĞni i fletów sáuchaáam rada:
CzĊsto, kiedy sama pasĊ,
Do tych pasterzy goniáam stada,
Którzy mą wielbili krasĊ;
Lecz Īadnego nie kochaáam.
Za to po Ğmierci nie wiem, co siĊ ze mną dzieje,
Nieznajomym ogniem paáam;
Choü sobie igram do woli,
Latam, gdzie wietrzyk zawieje,
Nic miĊ nie smuci, nic miĊ nie boli,
Jakie chcĊ, wyrabiam cuda.
PrzĊdĊ sobie z tĊczy rąbki6,
Z przezroczystych áez poranku
TworzĊ motylki, goáąbki.
PrzecieĪ nie wiem, skąd ta nuda:
Wyglądam kogoĞ za kaĪdym szelestem,
Ach, i zawsze sama jestem!
Przykro mi, bez ustanku
Wiatr mną jak piórkiem pomiata.
Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego Ğwiata.
Gdzie siĊ przybliĪam, zaraz wiatr oddali,
PĊdzi w górĊ, w dóá, z ukosa:
Tak poĞród pierzchliwej fali
Wieczną przelatując drogĊ,
Ani wzbiü siĊ pod niebiosa,
Ani ziemi dotknąü nie mogĊ. […]
GUĝLARZ
Czego potrzebujesz, duszeczko,
ĩeby siĊ dostaü do nieba? […]
DZIEWCZYNA
Nic mnie, nic mnie nie potrzeba!
Niechaj podbiegną máodzieĔce,
Niech miĊ pochwycą za rĊce,
Niechaj przyciągną do ziemi,
Niech poigram chwilkĊ z niemi.
Bo sáuchajcie i zwaĪcie u siebie,
ĩe wedáug boĪego rozkazu:
Kto nie dotknąá ziemi ni razu,
Ten nigdy nie moĪe byü w niebie.
CHÓR
Bo sáuchajmy i zwaĪmy u siebie,
ĩe wedáug boĪego rozkazu:
Kto nie dotknąá ziemi ni razu,
Ten nigdy nie moĪe byü w niebie.
Cząber, Ğlaz – roĞliny ozdobne.
Sioáo – osada, wieĞ.
3
Báonie – duĪa przestrzeĔ, równina pokryta trawą.
4
Zefir – áagodny wietrzyk.
5
KraĞny – piĊkny, urodziwy.
6
Rąbki – chusty.
1

2

[452 sáowa]
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Zadanie 1. (0–1)
OceĔ prawdziwoĞü stwierdzeĔ dotyczących obrzĊdu dziadów. Wybierz F przy zdaniu
faászywym.
1.

Dziady to nazwa obrzĊdu ludowego poĞwiĊconego zmaráym przodkom.

F

2.

Celem obrzĊdu dziadów byáo przywrócenie zmaráych do Īycia.

F

3.

ObrzĊdowi dziadów przewodniczyá GuĞlarz.

F

Zadanie 2. (0–1)
OceĔ prawdziwoĞü poniĪszych informacji. Wybierz P, jeĞli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeĞli jest faászywa.
W DZIADACH CZ. II wraz z pojawieniem siĊ Dziewczyny akcja dramatu
przenosi siĊ w inne miejsce.

P

F

W DZIADACH CZ. II chór wspóátworzy atmosferĊ grozy
i tajemniczoĞci.

P

F

Zadanie 3. (0–1)
Które wypowiedzenie zawiera informacjĊ o przeszáoĞci Dziewczyny? Wybierz wáaĞciwą
odpowiedĨ spoĞród podanych.
A. Nieznajomym ogniem paáam.
B. Wyglądam kogoĞ za kaĪdym szelestem.
C. Ani wzbiü siĊ pod niebiosa, ani ziemi dotknąü nie mogĊ.
D. Lecz i z Józia, i z Antosia Ğmieje siĊ pierzchliwie Zosia.
Zadanie 4. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.
Z wypowiedzi Dziewczyny wynika, Īe po Ğmierci drĊczy ją
A. samotnoĞü.
B. nadmiar obowiązków.
C. lĊk przed zemstą máodzieĔców.
D. brak jakichkolwiek przyjemnoĞci.

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 5. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.
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Z historii Zosi wynika, Īe

A. zdrada zawsze zostanie ukarana.
B. uczuciami innych nie wolno gardziü.
C. szczĊĞcie polega na wybaczaniu win.
D. miáoĞü nie gwarantuje szczĊĞcia.

Zadanie 6. (0–1)
OceĔ, czy poniĪsze informacje dotyczące funkcji Ğrodków stylistycznych we fragmencie
DZIADÓW CZ. II są prawdziwe. Wybierz P, jeĞli informacja jest prawdziwa, albo F – jeĞli
jest faászywa.
ĝrodek stylistyczny i przykáad

Funkcja w utworze
oddają sposób postrzegania
zdrobnienia: np. muszką, motylkiem, barankiem
Ğwiata przez ZosiĊ
obrazuje sytuacjĊ, w jakiej
porównanie: wiatr mną jak piórkiem pomiata
znajduje siĊ bohaterka

P

F

P

F

Zadanie 7. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.
Cytat MyĞl moja, nazbyt skrzydlata, / Nigdy na ziemskiej nie spoczĊáa báoni wskazuje, Īe Zosia
A. igraáa z ogniem.
B. bujaáa w obáokach.
C. szukaáa wiatru w polu.
D. byáa w siódmym niebie.

Zadanie 8. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.
Z DZIADÓW CZ. II dowiadujemy siĊ, Īe Dziewczyna odkupi swoje winy, gdy
A. poprosi o dwa ziarnka gorczycy.
B. odwzajemni uczucia ziemskich zalotników.
C. miną dwa lata jej tuáaczki miĊdzy niebem a ziemią.
D. odbĊdzie siĊ uczta przygotowana przez máodzieĔców.

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!
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Przeczytaj wiersz i wykonaj zadania 9.–15.

po
br
an
o

Robert Frost
DROGA NIE WYBRANA
(táum. Stanisáaw BaraĔczak)

Dwie drogi w Īóátym lesie száy w dwie róĪne strony:
ĩaáując, Īe siĊ nie da jechaü dwiema naraz
I byü jednym podróĪnym, staáem zapatrzony
W gáąb pierwszej z dróg, aĪ po jej zakrĊt oddalony,
Gdzie widok niknąá w gĊstych krzakach i konarach;

Potem ruszyáem drugą z nich, nie mniej ciekawą,
MoĪe wartą wyboru z tej jednej przyczyny,
ĩe, rzadziej uĪywana, zarastaáa trawą;
A jednak mogáem skrĊciü tak w lewo, jak w prawo:
Tu i tam takie same byáy koleiny,
Peáne liĞci, na których w tej porannej porze
Nie znaczyáy siĊ jeszcze Ğladów czarne smugi.
Och, wiedziaáem: choü pierwszą na póĨniej odáoĪĊ,
Drogi nas w inne drogi prowadzą – i moĪe
Nie zjawiĊ siĊ w tym samym miejscu po raz drugi.
Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym moraáem:
Zdarzyáo mi siĊ niegdyĞ ujrzeü w lesie rano
Dwie drogi; pojechaáem tą mniej uczĊszczaną –
Reszta wziĊáa siĊ z tego, Īe to ją wybraáem.

Zadanie 9. (0–1)
Który z poniĪszych rzeczowników nie charakteryzuje postaci mówiącej? Wybierz
wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.
A. ciekawoĞü
B. posĊpnoĞü
C. refleksyjnoĞü
D. dalekowzrocznoĞü

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 10. (0–1)
WskaĪ stwierdzenie prawdziwe. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.

A. Droga, którą wybraáa postaü mówiąca, byáa bardziej uczĊszczana.
B. Postaü mówiąca nie wybraáa pierwszej z dróg, gdyĪ znaáa jej koniec.
C. Postaü mówiąca wybraáa drogĊ mniej ciekawą, ale bardziej bezpieczną.
D. Droga wybrana przez postaü mówiącą niewiele siĊ róĪniáa od drogi, która nie zostaáa wybrana.

Zadanie 11. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz odpowiedĨ A albo B i jej uzasadnienie spoĞród 1–3.
Postaü mówiąca dokonuje wyboru drogi

A.

B.

pochopnie,

rozwaĪnie,

1.
o czym
Ğwiadczy
cytat

2.
3.

staáem zapatrzony / W gáąb pierwszej
z dróg.
Opowiem to, z westchnieniem
i mglistym moraáem.
Zdarzyáo mi siĊ niegdyĞ ujrzeü w lesie
rano / Dwie drogi.

Zadanie 12. (0–1)
OceĔ prawdziwoĞü poniĪszych informacji. Wybierz P, jeĞli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeĞli jest faászywa.
Nadzieje postaci mówiącej związane z wyborem drogi uwydatnia
wiosenna przyroda.
Postaü mówiąca jest Ğwiadoma, Īe wybór jednej drogi wpáywa na
wybór kolejnych dróg.

P

F

P

F

Zadanie 13. (0–1)
Które powiedzenie najtrafniej oddaje gáówną myĞl wiersza? Wybierz wáaĞciwą
odpowiedĨ spoĞród podanych.
A. Co zaszkodziáo, to nauczyáo.
B. KaĪdy jest kowalem swojego losu.
C. Patrz w gwiazdy, ale uwaĪaj na drogĊ.
D. ByĞ zupeánie byá mądry, wiek ci nie wystarczy.

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!

GH-P1

Strona 7 z 11

zw
ww
.sq
lm
ed
ia.
pl
po
br
an
o

Zadanie 14. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.

Wiersz DROGA NIE WYBRANA
ma charakter _____

A.

rozbudowanej metafory.

B.

uroczystego zwrotu do
adresata.

C.

pouczającej puenty.

Zadanie 15. (0–1)
OceĔ prawdziwoĞü poniĪszych informacji. Wybierz P, jeĞli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeĞli jest faászywa.
W zwrotkach drugiej i trzeciej wystĊpuje taki sam ukáad rymów.

P

F

WyraĪenie dwie drogi w zwrotkach pierwszej i czwartej peáni
funkcjĊ refrenu.

P

F

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 16.–19.
Leszek Koáakowski
O SàAWIE (fragment)
Sáawa, jak wiadomo, jest jednym z najbardziej poĪądanych dóbr. Na pozór jest to tak
oczywiste, Īe nie warto dociekaü przyczyn, dla których sáawa taką sáawą siĊ cieszy. A jednak
pragnienie sáawy, chociaĪ obsesyjnie w naszej cywilizacji obecne, nie jest powszechne.
Bardzo wielu ludzi naprawdĊ wcale o sáawĊ nie zabiega – dlatego, Īe po prostu boją siĊ byü
wystawieni na widok publiczny, Īe są niepewni siebie albo Īe mają niewysokie o sobie
samych mniemanie.
Sáawa czĊsto przynosi bogactwo: w przypadku znanych aktorów, reĪyserów filmowych,
Ğpiewaków rockowych, sportowców itd. Ludzie na ogóá jednak ubiegają siĊ o sáawĊ dla niej
samej, nie tylko dla innych zysków, które przynosi – jak o tym poucza nieĞmiertelny przykáad
Herostratesa1, który, jak wieĞü niesie, spaliá ĞwiątyniĊ Diany wyáącznie po to, Īeby rozgáos
uzyskaü, co mu siĊ teĪ nadzwyczajnie udaáo, bo po tylu wiekach wszyscy jego imiĊ pamiĊtają.
Z drugiej strony są ludzie bardzo bogaci, którzy unikają rozgáosu i trzymają siĊ w cieniu.
MoĪemy wiĊc uznaü, Īe sáawa uchodzi za dobro samo w sobie, nie tylko za Ğrodek do
zdobycia innych dóbr.
Sáawa z natury swojej przypada nielicznym; rzadkoĞü naleĪy do jej definicji. Dlatego teĪ
nieuchronne jest, Īe z tych, co o sáawie marzą, tylko znikoma cząstka cel osiągnie, a ogromna
wiĊkszoĞü bĊdzie rozczarowana.
Jest oczywiste, Īe sáawa ma niezliczoną iloĞü stopni i niepodobna dokáadnie okreĞliü, kto
jest sáawny naprawdĊ. JeĞli pominąü tych, co są sáawni z urzĊdu, jak prezydenci i premierzy
znaczących paĔstw, papieĪe i królowie, wolno chyba powiedzieü, Īe sáawa na Ğwiecie jest na
ogóá proporcjonalna do czasu i czĊstotliwoĞci, w jakiej ludzie pokazują siĊ w telewizji
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i na ekranach filmowych. Wszyscy w Ameryce znają nazwiska i oblicza ludzi, którzy
codziennie prowadzą dzienniki lub popularne programy telewizyjne. Ilu z nas jednak, tych
mianowicie, co nie są fizykami ani chemikami, potrafi wymieniü nazwiska laureatów
Nagrody Nobla w fizyce i chemii za ostatnie 40 lat? A jednak, choü nie znamy nazwisk
i przewaĪnie nie wiemy, czym wáaĞciwie ci ludzie siĊ zasáuĪyli, jesteĞmy z góry przekonani,
Īe są to osoby wybitne i ogromnie zasáuĪone. Nie są jednak sáawne, skoro tak niewielu z nas
potrafi je zidentyfikowaü.
Z takich wáaĞnie spostrzeĪeĔ rodziü siĊ moĪe niemądre przypuszczenie, Īe sáawa jest
rozdzielana niesprawiedliwie. Mógáby kto rzec: niepokonany bokser moĪe byü póáanalfabetą
i sáawny jest na caáy Ğwiat, a wielki uczony, prawdziwy dobroczyĔca ludzkoĞci, na przykáad
w naukach medycznych, znany jest tylko nielicznym. Nie wiadomo jednak, co w tym záego
i dlaczego sáawa miaáaby byü zasáuĪoną nagrodą tylko za znakomite osiągniĊcia intelektualne,
a nie – za wyniki atletyczne albo za sprawne prowadzenie programów telewizyjnych.
Pragnienie sáawy nie jest godne potĊpienia albo niegodziwe. Na ogóá jednak lepsi
są ludzie, co o sáawie nie myĞlą, ale zadowoleni są z tego, Īe są lubiani i szanowani choüby
w niewielkim gronie przyjacióá i bliskich.
1

Herostrates – szewc z Efezu, który pragnąá zyskaü nieĞmiertelną sáawĊ i dlatego podpaliá w 356 r. p.n.e.
ĞwiątyniĊ Artemidy (Diany), uznawaną za jeden z siedmiu cudów staroĪytnego Ğwiata.
[487 sáów]

Zadanie 16. (0–1)
OceĔ, czy poniĪsze informacje odnoszące siĊ do tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeĞli
informacja jest prawdziwa, albo F – jeĞli jest faászywa.
Wedáug Leszka Koáakowskiego sáawa nie przez wszystkich jest traktowana
jako dobro najwaĪniejsze.
Wedáug Leszka Koáakowskiego zabieganie o sáawĊ czĊsto koĔczy siĊ
niepowodzeniem.

P

F

P

F

Zadanie 17. (0–1)
DokoĔcz zdanie. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.

Pragnienie sáawy dla niej samej, a nie
dla zysku, potwierdziá w tekĞcie
przykáad ____

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!
GH-P1
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Zadanie 18. (0–1)
Uzupeánij zdanie. Wybierz wáaĞciwe odpowiedzi spoĞród podanych.
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W wypowiedzeniu Pragnienie sáawy nie jest godne potĊpienia wystĊpuje orzeczenie A/B,
które odnosi siĊ do podmiotu wyraĪonego rzeczownikiem C/D.

A. imienne
B. czasownikowe

C. pragnienie
D. sáawy

Zadanie 19. (0–1)
W którym z poniĪszych wypowiedzeĔ wystĊpuje zdanie podrzĊdne przydawkowe?
Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ spoĞród podanych.
A. Sáawa, jak wiadomo, jest jednym z najbardziej poĪądanych dóbr.
B. MoĪemy wiĊc uznaü, Īe sáawa uchodzi za dobro samo w sobie, nie tylko za Ğrodek do
zdobycia innych dóbr.
C. Nie są jednak sáawne, skoro tak niewielu z nas potrafi je zidentyfikowaü.
D. Wszyscy w Ameryce znają nazwiska i oblicza ludzi, którzy codziennie prowadzą dzienniki.

Przeczytaj definicje i wykonaj zadanie 20.
sáawa 1. «wielki rozgáos zdobyty talentem, wielkimi czynami, zasáugami itp.»: Wiekopomna
sáawa. Pianista, lekarz Ğwiatowej sáawy. Zdobyü, zyskaü sáawĊ. Okryü siĊ sáawą. ¸ fraz.
Cieszyü siĊ sáawą ministra, artysty itp. «byü sáawnym ministrem, artystą itp.» ¸ ksiąĪk. Mieü,
zyskaü (sobie) sáawĊ kogoĞ, czegoĞ, jako ktoĞ «byü znanym z czegoĞ, jako ktoĞ, coĞ, daü siĊ
poznaü w jakiejĞ dziedzinie, z jakiegoĞ powodu».
2. podn. «opinia, o kimĞ, o czymĞ, zwáaszcza dobra»: Broniü czyjejĞ sáawy. Szarpaü czyjąĞ
sáawĊ.
3. pot. «sáawny czáowiek, sáawna postaü; znakomitoĞü»: W filmie wystąpiáy same sáawy. To
sáawa w dziedzinie medycyny.

Zadanie 20. (0–1)
WskaĪ zdanie, w którym rzeczownik sáawa wystĊpuje w znaczeniu podanym w drugiej
definicji. Wybierz P przy zdaniu prawdziwym.
1.

Festiwal zgromadziá najwiĊksze sáawy wspóáczesnej muzyki filmowej.

P

2.

Ten oĞrodek sportowy cieszy siĊ dobrą sáawą wĞród miáoĞników narciarstwa.

P

3.

Jego talent i pracowitoĞü sprawiáy, Īe zyskaá sáawĊ w ciągu kilku lat.

P

PRZENIEĝ ROZWIĄZANIA NA KARTĉ ODPOWIEDZI!
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 21.
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Mirosáaw PĊczak
BOHATEROWIE Z GORSZEJ STRONY (fragment)

Nie ulega wątpliwoĞci, Īe celebryci, czyli osoby znane z tego, Īe są znane, stanowią koáo
zamachowe show-biznesu, który nie moĪe istnieü bez systemu gwiazd. Dawniej ów system
byá nie tylko mniej niĪ dziĞ rozbudowany, ale teĪ kryteria mianowania na gwiazdĊ wydawaáy
siĊ stosunkowo proste. Chodziáo o to, Īe podziwiane byáy osoby wyjątkowe.
JuĪ jednak na początku lat 60. ubiegáego stulecia Daniel Boorstin odkryá, iĪ jedynym
powodem zaliczenia kogoĞ do grona celebrytów jest po prostu sáawa, czyli powszechna
rozpoznawalnoĞü: Celebryta to postaü wytworzona przez nas wszystkich, przez tych, którzy
chĊtnie czytają o niej, oglądają ją na ekranie telewizora, kupują jej nagrania i plotkują o niej
w gronie przyjacióá. Nie byáoby zatem celebrytów, gdyby nie medialne opowieĞci trafiające
w czuáe punkty publicznoĞci.

Zadanie 21. (0–2)
Czy kaĪdego celebrytĊ moĪna nazwaü czáowiekiem sáawnym? Uzasadnij swoją
odpowiedĨ. W argumentacji odwoáaj siĊ do tekstów Leszka Koáakowskiego i Mirosáawa
PĊczaka. Nie cytuj sformuáowaĔ z arkusza.


!

Rozwiązanie zadania 21. zapisz w wyznaczonym
miejscu na karcie rozwiązaĔ zadaĔ.

Zadanie 22. (0–10)
Napisz opowiadanie o podróĪy, podczas której wydarzyáo siĊ coĞ, co sprawiáo, Īe ktoĞ
staá siĊ sáawny.
PamiĊtaj, Īe Twoja praca nie moĪe byü krótsza niĪ poáowa wyznaczonego miejsca.


!

GH-P1

Rozwiązanie zadania 22. zapisz w wyznaczonym
miejscu na karcie rozwiązaĔ zadaĔ.
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Wykaz Ĩródeá wykorzystanych w zadaniach egzaminacyjnych.

Strony 2.–3.
Na podstawie: Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, [w:] tenĪe, Dziady, Warszawa 1974.
Strona 6.
Robert Frost, Droga nie wybrana, [w:] Od Chaucera do Larkina. 400 nieĞmiertelnych
wierszy 125 poetów anglojĊzycznych z 8 stuleci, wybór, przekáad i opracowanie Stanisáaw
BaraĔczak, Kraków 1993.
Strony 8.–9.
Na podstawie: Leszek Koáakowski, Mini-wykáady o maxi-sprawach, Kraków 2009.
Strona 10.
Na podstawie: Uniwersalny sáownik jĊzyka polskiego, red. Stanisáaw Dubisz, Warszawa
2003.
Strona 11.
Na podstawie: Mirosáaw PĊczak, Bohaterowie z gorszej strony, „Polityka” 2007, nr 20.
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