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Co sprawdzano w czĊĞci humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2008 roku?
Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych zostaá skonstruowany wokóá tematu Dorastanie. Za pomocą zadaĔ zamieszczonych w tym arkuszu sprawdzano
opanowanie wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci zawartych w podstawie programowej nastĊpujących
przedmiotów: jĊzyk polski, historia, wiedza o spoáeczeĔstwie i plastyka oraz ĞcieĪek edukacyjnych.
W prezentowanym materiale zadania zostaáy pogrupowane w innej kolejnoĞci niĪ
w arkuszu egzaminacyjnym. Ukáad ten jest zgodny z zapisami w standardach wymagaĔ egzaminacyjnych i obejmuje dwa obszary standardów:
1) czytanie i odbiór tekstów kultury
2) tworzenie wáasnego tekstu.
PoniĪej zamieszczono teksty kultury stanowiące podstawĊ zadaĔ oraz same zadania.
W obrĊbie pierwszego obszaru standardów zadania pogrupowano, uwzglĊdniając kolejnoĞü
standardów. W wypadku drugiego obszaru, w którym zadania odnosiáy siĊ czĊsto do kilku
standardów jednoczeĞnie, dla lepszej czytelnoĞci zrezygnowano z ich wyodrĊbnienia
i uporządkowano zadania z uwzglĊdnieniem pisania krótkich tekstów dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej czy wymagających posáuĪenia siĊ pojĊciami z wiedzy o sztuce, przeksztaácenia tekstu lub formuáowania argumentów uzasadniających stanowisko, tworzenia tekstu uĪytkowego i pisania charakterystyki.
Przy wszystkich zadaniach podano liczbĊ punktów moĪliwych do uzyskania za ich
rozwiązanie i wskazano sprawdzane za pomocą tych zadaĔ umiejĊtnoĞci. W zadaniach zamkniĊtych wyboru wielokrotnego zaznaczono prawidáową odpowiedĨ, natomiast pod zadaniami otwartymi zamieszczono przykáady poprawnych rozwiązaĔ uczniowskich.
WiadomoĞci i umiejĊtnoĞci sprawdzano, wykorzystując zamieszczone niĪej teksty oraz reprodukcjĊ obrazu Józefa Szermentowskiego Stary Īoánierz i dziecko w parku.

TEKST I
Kiedy máody czáowiek dorasta, pojawiają siĊ natarczywe pytania: kim jestem i jakie
jest moje miejsce w Ğwiecie, pytania, na które u progu dorosáoĞci trudno jest odpowiedzieü.
ĝwiat niegdyĞ dostarczaá gotowych wzorów zachowaĔ, a teraz oczekuje od dorastającego samodzielnych rozwiązaĔ. Z reguáy dorastający nie jest jednak gotowy do samodzielnego zmierzenia siĊ z problemami wieku dojrzewania, szuka wiĊc podobnych sobie ludzi, by
nadawaü sens swemu Īyciu i swemu miejscu w Ğwiecie. Tak powszechne i silne dąĪenie, aby
przynaleĪeü do jakiejĞ grupy rówieĞniczej, wynika przede wszystkim z pragnienia odkrycia,
kim siĊ jest w porównaniu z innymi, i zrozumienia, co siĊ znaczy dla innych. WáaĞnie ci „inni” stają siĊ zwierciadáem, w którym moĪna uczyü siĊ rozpoznawaü siebie, w ich ideaáach
szukaü prawd, którym moĪna pozostaü wiernym.
Swoistym przykáadem dochowywania wiernoĞci tym prawdom jest nietolerancja,
z jaką máodzieĪ traktuje wszystko to, co nie mieĞci siĊ w granicach grupy, do której naleĪy.
Poszukując absolutnych wartoĞci i prawd, máodzi ludzie stają siĊ surowymi sĊdziami Ğwiata
dorosáych, w którym Īyją. Krytykują go za Īycie w póáprawdach i obáudĊ.
Okres dojrzewania staje siĊ wiĊc powaĪnym wyzwaniem dla dorastającego, który juĪ
nie jest dzieckiem, ale teĪ nie jest jeszcze dorosáym. Ten czas próby dla máodzieĪy poszukującej wáasnej toĪsamoĞci to równieĪ sprawdzian dla rodziców, wychowawców i caáego spoáeczeĔstwa. ĝwiat peáen sprzecznoĞci, niejednoznacznoĞci, któremu nieobce są agresja, nietole1
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rancja i rasizm, niewątpliwie utrudnia dorastającemu czáowiekowi, poszukującemu jasnych
i jednoznacznych wzorców, wybór swego miejsca w Īyciu. Wydaje siĊ jednak, Īe zrozumienie przez dorosáych problemów máodzieĪy, cierpliwoĞü dla jej zmagaĔ w walce o siebie pozwalają máodym ludziom na pozytywne rozwiązanie kryzysu okresu dojrzewania. Sprawiają,
Īe moĪe to byü okres szansy, a nie tylko zagroĪenia.
Na podstawie: Mariusz Ozon, Czas miĊdzy dzieckiem a dorosáym, [w:] „Edukacja i Dialog” 2003, nr 3.

TEKST II

Tymczasem Bolesáaw1 >Krzywousty@, Marsowe2 cháopiĊ, wzrastaá w siáy i lata i nie
oddawaá siĊ próĪnemu zbytkowi, jak to zwykli czyniü cháopcy w jego wieku, lecz gdziekolwiek zasáyszaá, Īe wróg grabi, tam natychmiast spieszyá z rówieĞnymi máodzieĔcami, a czĊstokroü potajemnie z nieliczną garstką zapĊdzaá siĊ do kraju nieprzyjacielskiego i spaliwszy
wsie, przyprowadzaá jeĔców i áupy. JuĪ bowiem wiekiem cháopiĊ, lecz zacnoĞcią starzec,
dzierĪyá3 ksiĊstwo wrocáawskie, a jeszcze przecieĪ nie uzyskaá godnoĞci rycerza. A Īe w myĞl
ogólnych nadziei zapowiadaá siĊ na máodzieĔca wybitnych zdolnoĞci i juĪ widoczne byáy
w nim zadatki wielkiej sáawy rycerskiej, kochali go wszyscy moĪni, poniewaĪ dopatrywali
siĊ w nim kogoĞ wielkiego w przyszáoĞci.
TenĪe cháopczyna, z Marsowego zrodzon rodu, pewnego razu wyruszyá na Pomorze,
gdzie juĪ wyraĨniej objawiá sáawĊ swojego imienia. Albowiem takimi siáami oblegá gród
MiĊdzyrzecze i z taką gwaátownoĞcią doĔ szturmowaá, Īe w kilku dniach zmusiá jego zaáogĊ
do poddania siĊ. [...] Wróciwszy stamtąd, niezmordowany cháopiec daá nieco wytchnienia rycerzom, lecz zaraz powiódá ich tamĪe z powrotem. A pragnąc ujarzmiü kraj barbarzyĔców,
nie dbaá o to, by najpierw áupy zbieraü i wzniecaü poĪary, lecz przemyĞliwaá nad zajĊciem ich
warowni i miast lub nad ich zniszczeniem. [...] Uprowadziá teĪ stamtąd mnogie áupy i jeĔców,
a z wojownikami postąpiá wedle prawa wojennego. [...]
Wáadysáaw >Herman@ przeto widząc, Īe cháopiec dochodziá juĪ lat mĊskich i Īe zajaĞniaá czynami rycerskimi, a wszystkim mądrym ludziom w paĔstwie siĊ podobaá, postanowiá
przypasaü mu miecz w uroczystoĞü WniebowziĊcia Panny Marii i przygotowaá w mieĞcie
Páocku wspaniaáą uroczystoĞü. Gdy wiĊc wszyscy siĊ przygotowywali i na tĊ uroczystoĞü pospieszali, doniesiono, Īe Pomorzanie oblegli gród Sątok, a Īaden z dostojników nie Ğmiaá wyruszyü przeciw nim. Wbrew sprzeciwom wielu Marsowy cháopiec popĊdziá tam, odniósá zwyciĊstwo nad Pomorzanami i wracając [jeszcze] jako giermek, [a juĪ] jako zwyciĊzca, pasowany zostaá przez ojca na rycerza i z niezmierną radoĞcią odprawiá tĊ uroczystoĞü. I nie sam jeden owego dnia przepasany zostaá pasem rycerskim, bo ojciec z miáoĞci i dla uczczenia syna
daá [tegoĪ dnia] orĊĪ wielu [jego] rówieĞnikom.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, táum. R. Grodecki, Wrocáaw 1989.
1

Bolesáaw Krzywousty, syn Wáadysáawa Hermana, urodziá siĊ ok. 1085 r., zmará w 1138 r.
Mars – w mitologii rzymskiej bóg wojny.
3
DzierĪyü – trzymaü; tu: sprawowaü wáadzĊ.
2

2
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TEKST III
Tak sobie myĞlĊ, Īe ja juĪ jestem dorosáa, chociaĪ mam dopiero piĊtnaĞcie lat. I to
wcale nie dlatego jestem dorosáa, Īe sobie czasami jakiĞ film zobaczĊ, którego widzieü chyba
(tak czujĊ!) nie powinnam. I nie dlatego jestem dorosáa, Īe mam paszport, chociaĪ w czasach
mamy to o tym tylko marzyü moĪna byáo. I wcale nie dlatego jestem dorosáa, Īe
w dzisiejszych czasach wszyscy szybciej dojrzewają niĪ dawniej. Jestem dorosáa, bo ja nagle,
moĪe w ciągu miesiąca, zrozumiaáam, Īe juĪ nie mogĊ sobie na wszystko pozwoliü. [...]
Dawniej, zanim staáam siĊ dorosáa, wydawaáo mi siĊ, Īe dorosáy czáowiek to taki ktoĞ,
kto moĪe sobie na wszystko pozwoliü: moĪe byü wegetarianinem albo jeĞü zwierzątka, moĪe
piü piwo albo soki, moĪe wracaü do domu, kiedy chce, i przed nikim siĊ nie táumaczyü. [...]
No, niby tak. Ale... muszĊ zacząü od samego początku, bo coĞ mi siĊ wydaje, Īe trudno mi
bĊdzie wytáumaczyü to moje nowe myĞlenie.
Mama powiedziaáa, Īe wyzdrowieje, i tak zrobiáa. Wróciáa [ze szpitala] do domu
i wtedy siĊ okazaáo, Īe jej maáy Gagatonek w ciągu kilku miesiĊcy staá siĊ caákiem duĪy
i dorosáy. Bo ja naprawdĊ wtedy, gdy nie byáo mamy, mogáam chodziü samopas i robiü
wszystko, co zakazane i co najlepiej smakuje. Ja naprawdĊ mogáam baáaganiü w pokoju, nie
myü wanny, umywalki, podáogi w kuchni i nikt by mi tego robiü nie kazaá. Ale jak siĊ okazaáo, wcale nie miaáam na to ochoty. I wtedy zrozumiaáam, Īe jestem dorosáa albo ņ jak mówi
babcia Gienia ņ odpowiedzialna, co na jedno wychodzi. Jak sobie poĞcieliáam, tak siĊ wyspaáam. Jak sobie zrobiáam kanapki, tak je zjadáam. I caáy czas o tym myĞlaáam, Īe mogĊ wszystko szurnąü i kopnąü, i wcale siĊ nie uczyü, a wtedy wáaĞnie wszystko siĊ we mnie záoĞciáo
i uczyáam siĊ prawie tak, jak Kujonek1. I nawet nie czekaáam na pochwaáy. Tylko czasami
bardzo siĊ baáam byü sama w pokoju. WyciągnĊáam sobie z szafki futrzanego leniwca, moją
zabawkĊ-przytulankĊ, z którą wyczyniaáam cuda w dzieciĔstwie. Wypraáam go, wywirowaáam i powiesiáam na balkonowym sznurku za uszy, aby wysechá i poczuá, Īe znowu wróciá do
áask moich. W nocy wtulaáam siĊ w niego. I jak tak sobie leĪaáam w áóĪku, to strasznie mi siĊ
páakaü chciaáo nad sobą. Czasami nawet páakaáam. A potem sobie pomyĞlaáam, Īe life is brutal and full of zasadzkas2, i wtedy bardzo nie chciaáam byü dorosáa. I bardzo chciaáam, Īeby
mamidáo na mnie pokrzyczaáo trochĊ i Īeby mi ciągle przypominaáo, co mam robiü, i aby
wreszcie byáo razem z nami.
Marta Fox, Agaton Gagaton: jak piĊknie byü sobą, ToruĔ 1994.
1
2

Kujonek – siostra bohaterki powieĞci M. Fox.
Life is brutal and full of zasadzkas – Īartobliwie: Īycie jest brutalne i peáne zasadzek.

3

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2008

REPRODUKCJA OBRAZU

Józef Szermentowski, Stary Īoánierz i dziecko w parku, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

TEKST IV
Krzysztof Kamil BaczyĔski
Elegia o... [cháopcu polskim]
Oddzielili ciĊ, syneczku, od snów, co jak motyl drĪą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w Īóáte Ğciegi poĪóg,
wyszywali wisielcami drzew páynące morze.
Wyuczyli ciĊ, syneczku, ziemi twej na pamiĊü,
gdyĞ jej ĞcieĪki powycinaá Īelaznymi ázami.
Odchowali ciĊ w ciemnoĞci, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyáeĞ po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedáeĞ, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczuáeĞ, jak siĊ jeĪy w dĨwiĊku minut — záo.
Zanim padáeĞ, jeszcze ziemiĊ przeĪegnaáeĞ rĊką.
Czy to byáa kula, synku, czy to serce pĊkáo?
20 III 1944 r.
Krzysztof Kamil BaczyĔski, Elegia o... [cháopcu polskim], [w:] Po stronie nadziei, Warszawa 1997.

4
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Obszar I
Czytanie i odbiór tekstów kultury
Standard 1.
Czytanie tekstów kultury na poziomie dosáownym i przenoĞnym
[9 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 6. (0-1)
Zdaniem autora tekstu dorastanie moĪe staü siĊ odczytaü fragment tekstu na poziomie
okresem szansy, a nie tylko zagroĪenia, jeĞli doroĞli dosáownym
(zadanie do tekstu I)

A.
B.
C.
D.

przestaną interesowaü siĊ problemami máodzieĪy.
narzucą máodzieĪy wáasne wzorce postĊpowania.
zdadzą sobie sprawĊ z problemów máodzieĪy.
staną siĊ surowymi sĊdziami máodzieĪy.

Zadanie 7. (0-1)
Gall pisze o Bolesáawie Marsowe cháopiĊ, aby pod- odczytaü przenoĞne znaczenie wyraĪenia na podstawie przypisu i caáego
kreĞliü jego
tekstu
(zadanie do tekstu II)
A. wyniosáoĞü.
B. ostroĪnoĞü.
C. dorosáoĞü.
D. walecznoĞü.
Zadanie 9. (0-1)
W okresie dorastania Bolesáaw zapowiadaá siĊ na odczytaü tekst na poziomie dosáownym
znakomitego
(zadanie do tekstu II)

A.
B.
C.
D.

stratega.
sĊdziego.
dyplomatĊ.
podróĪnika.

Zadanie 10. (0-1)
znaczenie
Stwierdzenie Galla: wiekiem cháopiĊ, lecz zacnoĞcią odczytaü
z kontekstu
starzec oznacza, Īe Bolesáaw byá
(zadanie do tekstu II)

A.
B.
C.
D.

máody, wiĊc niedojrzaáy.
máody, ale godny szacunku.
máody, wiĊc szczery.
máody, ale zgorzkniaáy.

5
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Zadanie 15. (0-1)
Wedáug bohaterki tekstu III o dorosáoĞci Ğwiadczy
A.
B.
C.
D.

moĪliwoĞü otrzymania dokumentu toĪsamoĞci.
uĞwiadomienie sobie istniejących ograniczeĔ.
osiągniĊcie dojrzaáoĞci fizycznej.
pozwalanie sobie na wszystko.

Zadanie 16. (0-1)
Narratorem w tekĞcie III jest

odczytaü fragment tekstu na poziomie
dosáownym
(zadanie do tekstu III)

rozpoznaü narratora
(zadanie do tekstu III)

A.
B.
C.
D.

mama Kujonka.
siostra Kujonka.
sam Kujonek.
Marta Fox.

Zadanie 18. (0-1)
Jak zmieniáa siĊ bohaterka tekstu III podczas nie- odczytaü fragment tekstu na poziomie
dosáownym
obecnoĞci matki?
(zadanie do tekstu III)

A.
B.
C.
D.

Przeszáa na wegetarianizm.
Staáa siĊ baáaganiarą.
Nauczyáa siĊ odpowiedzialnoĞci.
Polubiáa samotnoĞü.

Zadanie 19. (0-1)
W miarĊ upáywu czasu bohaterka tekstu III zaczy- odczytaü fragment tekstu na poziomie
dosáownym
na siĊ baü
(zadanie do tekstu III)

A.
B.
C.
D.

matczynych pouczeĔ.
mazgajstwa.
babcinej krytyki.
dorosáoĞci.

Zadanie 20. (0-1)
W którym zdaniu z tekstu III zawarto przypusz- rozpoznaü zdanie zawierające przypuszczenie
czenie?
(zadanie do tekstu III)

A. CoĞ mi siĊ wydaje, Īe trudno mi bĊdzie wytáumaczyü to moje nowe myĞlenie.
B. I jak tak sobie leĪaáam w áóĪku, to strasznie mi siĊ
páakaü chciaáo nad sobą.
C. Mogáam chodziü samopas i robiü wszystko, co zakazane i co najlepiej smakuje.
D. I wtedy zrozumiaáam, Īe jestem dorosáa albo – jak
mówi babcia Gienia – odpowiedzialna.

6
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Standard 2.
Interpretowanie tekstów kultury z uwzglĊdnieniem intencji nadawcy
[6 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 3. (0-1)
Wedáug máodych ludzi Ğwiatu dorosáych brakuje

odczytaü wymowĊ fragmentu tekstu
(zadanie do tekstu I)

A.
B.
C.
D.

szczeroĞci.
przedsiĊbiorczoĞci.
wiernoĞci w przyjaĨni.
odpowiedzialnoĞci za swoje czyny.

Zadanie 12. (0-1)
Gall opowiada o czynach máodego Bolesáawa

odczytaü intencje autora tekstu
(zadanie do tekstu II)

A.
B.
C.
D.

z uznaniem.
z dystansem.
z ironią.
z humorem.

Zadanie 17. (0-1)
UĪyty przez bohaterkĊ tekstu III wyraz mamidáo odczytaü intencje nadawcy
(zadanie do tekstu III)
w kontekĞcie ostatniego zdania wskazuje na
A.
B.
C.
D.

czuáoĞü.
gniew.
niechĊü.
podziw.

Zadanie 25. (0-1)
Kim jest postaü wypowiadająca siĊ w wierszu i do okreĞliü, kto do kogo mówi w wierszu
(zadanie do tekstu IV)
kogo siĊ zwraca?
Komentarz
Zadanie sprawdza umiejĊtnoĞü interpretacji wiersza, a przede wszystkim rozumienia, kim są
w tekĞcie podmiot liryczny (postaü wypowiadająca siĊ w wierszu) i adresat liryczny (osoba,
do której kierowane są sáowa). Podmiot liryczny (mówi siĊ o nim takĪe jako o „ja” lirycznym) stanowi jeden z zasadniczych czynników organizujących dzieáo, jest bowiem gáówną
postacią, która w swej wypowiedzi przekazuje wáasne przeĪycia, doznania, refleksje
i poglądy. UczeĔ powinien zauwaĪyü, Īe postaü wypowiadająca siĊ w wierszu (podmiot liryczny) jest rodzicem (matką, ojcem) zwracającym siĊ do swojego dziecka (syna).

7
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Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 25.
Postaü wypowiadająca siĊ w wierszu to matka zwracająca siĊ do syna.
lub
Osobą, która zwraca siĊ do syna, jest ojciec.
lub
Postaü wypowiadająca siĊ jest rodzicem i zwraca siĊ do swojego dziecka (syna).
Przykáad odpowiedzi dopuszczalnej
Postaü wypowiadająca siĊ jest ojczyzną, która zwraca siĊ do polskiego cháopca.
Zadanie 27. (0-1)
Podaj jedną cechĊ Ğwiata ukazanego w pierwszej dostrzec cechĊ Ğwiata ukazanego
w wierszu
zwrotce wiersza. Nie cytuj.
(zadanie do tekstu IV)

Komentarz
UczeĔ powinien zauwaĪyü, czym charakteryzuje siĊ Ğwiat wojny opisany w pierwszej zwrotce
i podaü jedną jego cechĊ. JeĞli poda wiĊcej cech, a wĞród nich znajdą siĊ takie, które nie wynikają z opisu, nie uwzglĊdniają intencji nadawcy, odpowiedĨ nie bĊdzie zaliczona. Nie przyznaje siĊ równieĪ punktów za odpowiedĨ w formie cytatu.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 27.
ĝwiat ukazany w pierwszej zwrotce wiersza jest okrutny (przeraĪający, brutalny, krwawy,
bezwzglĊdny, záy, peáen przemocy).
Przykáad odpowiedzi dopuszczalnej
ĝwiat ukazany w pierwszej zwrotce wiersza jest smutny.
Zadanie 29. (0-1)
Co oznacza gest przeĪegnania ziemi przez cháopca? wyjaĞniü wymowĊ koĔcowego fragmentu wiersza
(zadanie do tekstu IV)

Komentarz
OdpowiedĨ na pytanie zawarte w poleceniu wymaga uwaĪnego przeczytania caáego wiersza
i odczytania intencji autora wpisanej w przedĞmiertny gest bohatera utworu. UczeĔ powinien
wiedzieü, Īe gest przeĪegnania w tradycji kulturowej oznacza báogosáawieĔstwo, czĊsto towarzyszące poĪegnaniu. Kieruje siĊ je do osoby bliskiej, aby poleciü ją Boskiej opiece. Poprawnym odczytaniem tego gestu bĊdzie równieĪ odpowiedĨ wskazująca na przebaczenie tym, którzy spowodowali Ğmierü bohatera, czy ujmująca relacje miĊdzy bohaterem a ojczystą ziemią.
Dopuszcza siĊ takĪe interpretacjĊ, Īe jest to wyraz wiary polskiego cháopca.
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Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 29.
Jest to gest przebaczenia, poĪegnania, poĪegnania z ojczyzną, báogosáawieĔstwa dla Polski.
lub
Gest przeĪegnania ziemi przez cháopca oznacza poĪegnanie.
Przykáady odpowiedzi dopuszczalnych
Ten gest Ğwiadczy, Īe bohater wiersza byá wierzący.
lub
Gest ten oznacza, Īe cháopiec bardzo kochaá ziemiĊ, na której Īyá.
lub
Gestem tym przebacza swoim oprawcom.

Standard 3.
Wyszukiwanie informacji zawartych w róĪnych tekstach kultury
[5 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 1. (0-1)
Wedáug autora tekstu máody czáowiek, rozwiązując wyszukaü informacje we fragmencie
tekstu
swoje problemy, zazwyczaj szuka wsparcia u
(zadanie do tekstu I)

A.
B.
C.
D.

rodziców.
rówieĞników.
psychologów.
wychowawców.

Zadanie 2. (0-1)
PostawĊ dorastającej máodzieĪy wobec Ğwiata doro- wyszukaü informacje we fragmencie
tekstu
sáych cechuje
(zadanie do tekstu I)

A.
B.
C.
D.

wyrachowanie.
obojĊtnoĞü.
krytycyzm.
ugodowoĞü.

Zadanie 4. (0-1)
Na które pytanie dorastający czáowiek chce znaleĨü wyszukaü informacje we fragmencie
tekstu
odpowiedĨ?
(zadanie do tekstu I)

A.
B.
C.
D.

Jak pozostaü dzieckiem?
Kiedy stanĊ siĊ dorosáym?
Czym jest szczĊĞcie?
Kim jestem wobec innych?
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Zadanie 5. (0-1)
O powinnoĞciach dorosáych wobec máodzieĪy autor wyszukaü informacje w tekĞcie
(zadanie do tekstu I)
mówi w akapicie
A.
B.
C.
D.

pierwszym.
drugim.
trzecim.
czwartym.

Zadanie 13. (0-1)
Dorastanie Bolesáawa Krzywoustego przypadáo na wyszukaü informacje w tekĞcie
(zadanie do tekstu II)
przeáom wieków
A.
B.
C.
D.

X i XI.
XI i XII.
XII i XIII.
XIII i XIV.

Standard 4.

Dostrzeganie w odczytywanych tekstach Ğrodków wyrazu i okreĞlanie ich
funkcji
[1 punkt]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 28. (0-1)
Czemu sáuĪą zdrobnienia zastosowane w Elegii o... dostrzec funkcjĊ zdrobnieĔ
(zadanie do tekstu IV)
[cháopcu polskim]?

Komentarz
Wyrazy zdrobniaáe zazwyczaj akcentują pozytywny stosunek do opisywanego obiektu. Są to
wówczas wyrazy pochodne o dodatniej barwie uczuciowej, utworzone za pomocą formantów
zdrabniających: wyrazy czuáe, serdeczne, pieszczotliwe.
UczeĔ powinien zauwaĪyü, Īe zdrobnienia w wierszu K.K. BaczyĔskiego sáuĪą podkreĞleniu
doznawanych przez osobĊ mówiącą uczuü: miáoĞci, czuáoĞci, tkliwoĞci, rozpaczy, Īalu.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 28.
W wierszu zastosowano zdrobnienia, aby wyraziü uczucia (miáoĞci, czuáoĞci, rozpaczy).
lub
Zdrobnienia mają podkreĞliü kontrast: ofiarami czynów (decyzji) dorosáych są czĊsto dzieci.
lub
Zdrobnienia mają wskazaü na relacje miĊdzy osobą mówiącą w wierszu a adresatem wypowiedzi.
lub
Zdrobnienia są wyrazem pozytywnych uczuü, jakimi matka obdarza swoje dziecko.
lub
10
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Zdrobnienia wyraĪają miáoĞü, jaką czuje matka do swego dziecka.
lub
Te zdrobnienia mówią o miáoĞci, jaką ojciec darzyá syna.

Standard 5.
Odnajdywanie i interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych
[1 punkt]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 11. (0-1).
Co byáo nastĊpstwem wypraw Bolesáawa przeciwko dostrzec skutki wydarzenia historycznego dla postaci biorącej w nim
Pomorzanom?
udziaá
(zadanie do tekstu II)
A. Gniew króla.
B. Bunt moĪnych.
C. Uznanie ojca.
D. Hoád rycerzy.

Standard 6.
Dostrzeganie i analizowanie kontekstów niezbĊdnych do interpretacji tekstów kultury
[3 punkty]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 8. (0-1)
Z jakiej dynastii wywodziá siĊ Bolesáaw Krzywo- rozpoznaü dynastiĊ
(zadanie do tekstu II)
usty?
A.
B.
C.
D.

Jagiellonów.
Wazów.
Piastów.
Sasów.

Zadanie 14. (0-1)
Sáowo giermek oznaczaáo w Ğredniowieczu

przywoáaü kontekst historyczny dla
odczytania znaczenia wyrazu

A. máodego rycerza, który uczestniczyá w wyprawie (zadanie do tekstu II)
wojennej u boku króla lub ksiĊcia.
B. máodzieĔca o wybitnych zdolnoĞciach, który zapowiadaá siĊ na znakomitego polityka.
C. máodego rycerza, który walcząc u boku króla, stosowaá siĊ do prawa wojennego.
D. máodzieĔca, który peániąc sáuĪbĊ przy rycerzu,
przygotowywaá siĊ do stanu rycerskiego.
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Zadanie 26. (0-1)
Jakie wydarzenie historyczne miaáo wpáyw na do- rozpoznaü wydarzenie historyczne
rastanie máodego czáowieka bĊdącego adresatem mające wpáyw na dorastanie bohatera utworu literackiego
wiersza?
(zadanie do tekstu IV)

Komentarz
Zadanie sprawdza umiejĊtnoĞü rozpoznania wydarzenia historycznego mającego wpáyw na
dorastanie bohatera utworu literackiego.
Gimnazjalista nie znajdzie w tekĞcie odpowiedzi podanej wprost. Powinien zatem przeanalizowaü tekst i dostrzec w nim fragmenty bĊdące opisem wojny. Aby udzieliü poprawnej odpowiedzi, musi takĪe wziąü pod uwagĊ datĊ powstania wiersza.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 26.
Na dorastanie máodego czáowieka miaáa wpáyw II wojna Ğwiatowa.
Przykáad odpowiedzi dopuszczalnej
To okupacja niemiecka spowodowaáa, Īe cháopiec musiaá szybko dorosnąü.

Obszar II
Tworzenie wáasnego tekstu
Tworzenie tekstu w zadaniach krótkiej odpowiedzi
Posáugiwanie siĊ kategoriami i pojĊciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ĞcieĪek edukacyjnych
[1 punkt]
Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 22. (0-1)
WyjaĞnij, posáugując siĊ co najmniej jednym ter- posáugiwaü siĊ terminami z zakresu
minem z wiedzy o sztuce, w jaki sposób malarz wiedzy o sztuce dla wyjaĞnienia dziaáaĔ podjĊtych przez artystĊ
uzyskaá wraĪenie gáĊbi na obrazie.
(zadanie do reprodukcji obrazu)

Komentarz
Zadanie sprawdza umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ terminologią z dziedziny malarstwa. UczeĔ,
analizując obraz w celu wyjaĞnienia dziaáaĔ podjĊtych przez artystĊ, powinien zauwaĪyü, Īe
wraĪenie gáĊbi na obrazie malarz uzyskaá dziĊki posáuĪeniu siĊ perspektywą. Poprawne jest
takĪe uĪycie w odpowiedzi pojĊü ĞwiatáocieĔ i kontrast. Dla wyjaĞnienia efektów uzyskanych
przez artystĊ dopuszcza siĊ równieĪ operowanie terminem plan. WypowiedĨ ogólna w postaci
opisu obrazu i niezawierająca terminu z wiedzy o sztuce bĊdzie traktowana jako niepoprawna.
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Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 22.
Malarz uzyskaá wraĪenie gáĊbi na obrazie, stosując perspektywĊ.
lub
Malarz uzyskaá wraĪenie gáĊbi na obrazie dziĊki zastosowaniu Ğwiatáocienia.
lub
WraĪenie gáĊbi na obrazie malarz uzyskaá, posáugując siĊ kontrastem.
Przykáad odpowiedzi dopuszczalnej
Na drugim planie malarz przedstawiá otwartą przestrzeĔ.

Formuáowanie argumentów uzasadniających stanowisko wáasne lub cudze
[1 punkt]
Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 24. (0-1)
Starzec z obrazu jest straĪnikiem narodowej tradycji.
Sformuáuj argument uzasadniający tĊ myĞl.

sformuáowaü argument uzasadniający podane stwierdzenie
(zadanie do reprodukcji obrazu)

Komentarz
OdpowiedĨ powinna wynikaü z odczytania treĞci przedstawionych na obrazie. UczeĔ powinien spostrzec, Īe starzec jest ubrany w strój szlachecki, co Ğwiadczy o jego przywiązaniu do
tradycji. Stary Īoánierz nie ma prawej nogi, co moĪe sugerowaü, Īe braá udziaá w walkach
o wolnoĞü ojczyzny, a dziĞ przekazuje cháopcu wartoĞci rycerskie (Īoánierskie, patriotyczne).

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 24.
Starzec z obrazu jest straĪnikiem narodowej tradycji, poniewaĪ sam prawdopodobnie braá
udziaá w walkach o niepodlegáoĞü, a dziĞ przekazuje cháopcu wartoĞci rycerskie (uczy dziecko
szacunku dla tradycji).
lub
Starzec z obrazu jest straĪnikiem narodowej tradycji. ĝwiadczy o tym to, Īe uczy cháopca szacunku dla niej.
lub
Starzec chroni tradycjĊ narodową, ucząc maáego cháopca dawnych rycerskich obyczajów.
lub
Stary Īoánierz ubrany jest w strój narodowy, a to Ğwiadczy, Īe jest straĪnikiem narodowej tradycji.
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Analizowanie, porównywanie, porządkowanie i syntetyzowanie informacji
zawartych w tekstach kultury
[1 punkt]
Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 23. (0-1)
Na podstawie tekstu II i dzieáa Józefa Szermentow- porównaü sytuacje ukazane w tekĞcie
skiego wyjaĞnij, jakie znaczenie miaáo pasowanie II i na obrazie
na rycerza dla Bolesáawa Krzywoustego, a czym (zadanie do tekstu II i reprodukcji obrazu)
byáo ono dla cháopca z obrazu.

Komentarz
Od ucznia wymaga siĊ porównania sytuacji ukazanej w tekĞcie II z sytuacją przedstawioną na
obrazie. Powinien on wyjaĞniü, jakie znaczenie miaáo pasowanie na rycerza dla syna wáadcy,
a czym byáo ono dla maáego cháopca z obrazu. OdpowiedĨ dotycząca Bolesáawa wynika
z analizy jego postĊpowania i komentarza Galla odnoszącego siĊ do wieku przyszáego ksiĊcia
Polski. UczeĔ powinien zauwaĪyü, Īe dla Bolesáawa pasowanie na rycerza byáo nagrodą
za jego waleczne czyny otrzymaną z rąk ojca, a takĪe stanowiáo rozpoczĊcie nowego etapu
w Īyciu – oznaczaáo wejĞcie w dorosáoĞü. Natomiast w sytuacji przedstawionej na obrazie
pasowanie na rycerza byáo tylko rodzajem edukacyjnej zabawy, podczas której stary Īoánierz
odwoáaá siĊ do dawnej, rycerskiej tradycji.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 23.
Pasowanie na rycerza miaáo dla Bolesáawa Krzywoustego szczególne znaczenie, gdyĪ zostaá
powoáany do stanu rycerskiego; dziĊki niemu wkroczyá w dorosáoĞü; byáo dla niego nagrodą
(uznaniem ze strony wáadcy). Dla cháopca z obrazu byáo zabawą; poznawaniem tradycji.
lub
Dla Bolesáawa Krzywoustego pasowanie na rycerza byáo uhonorowaniem jego zasáug oraz
Ğwiadectwem uznania wáadcy i otaczającego ludu. Dla cháopca z obrazu byáo to symboliczne
zaspokojenie dzieciĊcych fantazji bycia rycerzem.
Przykáad odpowiedzi dopuszczalnej
Dla Bolesáawa to waĪne wydarzenie, bo byáo uroczyste i braáo w nim udziaá wiele osób, dla
cháopca z obrazu nie byáo tak waĪne, stanowiáo formĊ zabawy z dziadkiem.

Dokonywanie celowych operacji na tekĞcie
Zadanie

[1 punkt]
Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 21. (0-1)
fragment
kroniki
Na podstawie przytoczonego niĪej fragmentu kro- przeksztaáciü
niki Galla Anonima napisz niezawierający opinii w tekst niezawierający opinii
spójny tekst, w którym uwzglĊdnisz co najmniej (zadanie do tekstu II)
cztery informacje o wyprawie Bolesáawa na Pomorze. Nie cytuj.
TenĪe cháopczyna, z Marsowego zrodzon rodu,
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pewnego razu wyruszyá na Pomorze, gdzie juĪ wyraĨniej objawiá sáawĊ swojego imienia. Albowiem takimi
siáami oblegá gród MiĊdzyrzecze i z taką gwaátownoĞcią doĔ szturmowaá, Īe w kilku dniach zmusiá jego
zaáogĊ do poddania siĊ. Wróciwszy stamtąd, niezmordowany cháopiec daá nieco wytchnienia rycerzom, lecz
zaraz powiódá ich tamĪe z powrotem.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, táum. R. Grodecki, Wrocáaw 1989.

Komentarz
Zadanie sprawdza umiejĊtnoĞü przeksztaácenia tekstu w taki sposób, aby pozostaáy w nim tylko informacje o wyprawie Bolesáawa na Pomorze. UczeĔ powinien stworzyü spójny tekst
w postaci powiązanych ze sobą zdaĔ i zawrzeü w nim co najmniej 4 informacje. Zgodnie
z warunkami podanymi w poleceniu nie mógá posáugiwaü siĊ cytatami z tekstu.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 21.
Bolesáaw wyprawiá siĊ na Pomorze. Oblegá MiĊdzyrzecze i po kilkudniowym szturmie zdobyá
ten gród.

Wypowiadanie siĊ na temat sytuacji problemowej przedstawionej
w tekstach kultury
[1 punkt]
Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 30. (0-1)
WyjaĞnij, co byáo tragiczne w dorastaniu bohatera wyjaĞniü, na czym polegaá tragizm
sytuacji, w jakiej znaleĨli siĊ bohater
wiersza i jego rówieĞników.
wiersza i jego rówieĞnicy
(zadanie do tekstu IV)

Komentarz
Zadanie wymaga od ucznia zauwaĪenia w tekĞcie wiersza sytuacji, w której znalazá siĊ bohater wiersza, uĞwiadomienia sobie, Īe to okolicznoĞci zmusiáy go i jego rówieĞników do udziaáu w walce zbrojnej, do zachowywania siĊ jak doroĞli, mimo Īe to, co niosáa ze sobą wojna,
byáo sprzeczne z ich systemem wartoĞci.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 30.
Tragiczne w dorastaniu bohatera wiersza i jego rówieĞników byáo zetkniĊcie siĊ ze záem,
okrucieĔstwem (znalezienie siĊ w sytuacji wojny; to, Īe musieli dorastaü w okupowanym kraju; tragiczna byáa utrata bezpiecznego dzieciĔstwa).
lub
Tragiczne dla bohatera i jego rówieĞników byáo to, Īe zostali zmuszeni do zachowywania siĊ
jak doroĞli; okolicznoĞci zmuszaáy ich do wziĊcia udziaáu w walce zbrojnej (z wrogiem).
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Tworzenie tekstu uĪytkowego

[4 punkty]

Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 31. (0-4)
x redagowaü tekst na zadany temat, zachoNapisz ogáoszenie o odczycie na temat
wując wymogi typowe dla ogáoszenia
problemów dorastającej máodzieĪy, któ- x tworzyü tekst dostosowany do sytuacji kory w Twojej szkole wygáosi znany pedamunikacyjnej
gog.
x tworzyü tekst spójny i zwiĊzáy
x pisaü poprawnie pod wzglĊdem jĊzykowym
x przestrzegaü zasad ortografii i interpunkcji
Komentarz
Ogáoszenie jest krótkim tekstem o charakterze informacyjnym. NajczĊĞciej ma na celu powiadomienie zainteresowanych o jakimĞ wydarzeniu czy sprawie. W zaleĪnoĞci od przedmiotu ogáoszenia moĪe równieĪ zawieraü elementy nakáaniające, perswazyjne.
W przypadku powyĪszego zadania od uczniów oczekuje siĊ podania informacji
o miejscu, czasie i tematyce wykáadu oraz o wykáadowcy.
NiezbĊdne jest dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, tj. zredagowanie
tekstu na wskazany temat i zgodnie z wymogami typowymi dla ogáoszenia. NaleĪy takĪe pamiĊtaü, Īe wypowiedĨ w tej formie powinna byü zwiĊzáa, stanowiü tekst uporządkowany, zapisany z zachowaniem norm poprawnoĞci jĊzykowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
Uwaga! Za ogáoszenie o innej tematyce niĪ podana w poleceniu lub wypowiedĨ w innej formie nie przyznaje siĊ punktów.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 31.
Uwaga!
Dnia 19 wrzeĞnia 2007 r. o godz. 1600 odbĊdzie siĊ wykáad na temat dorastania máodzieĪy, który wygáosi znany pedagog, autor ksiąĪki O problemach wieku dorastania. Spotkanie przewidziane jest do godz. 1800. Do zobaczenia w auli naszego liceum!
Klasa Ia – organizator spotkania

Ogáoszenie
W budynku A Gimnazjum nr 3 w Marcáawiu odbĊdzie siĊ wykáad znanego pedagoga
Marka Zawáodzkiego na temat problemów dorastającej máodzieĪy. Zainteresowanych prosimy o przybycie 6 czerwca 2008 roku o godz. 1500 na ul. Sáabą 23.
Urząd Miasta Marcáawia
Zainteresowanych wykáadem o problemach dorastającej máodzieĪy informujemy, Īe
22 kwietnia 2008 roku w naszym gimnazjum odbĊdzie siĊ spotkanie z prof. Samsonowiczem.
Początek godz. 1700, pracownia biologiczna.
Organizatorzy
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Przeczytaj, moĪe to CiĊ zainteresuje!
30 maja o godz. 1100 w sali gimnastycznej odbĊdzie siĊ spotkanie ze znanym pedagogiem, który wygáosi odczyt na temat problemów dorastającej máodzieĪy.
Samorząd szkolny

Uwaga!
Czáonkowie koáa biologicznego organizują spotkanie ze znanym pedagogiem. Zainteresowanych wykáadem na temat problemów dorastającej máodzieĪy oczekuje siĊ
21 maja 2008 roku o godz. 1400 w Ğwietlicy szkolnej.

Redagowanie charakterystyki

[16 punktów]

Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

napisaü zgodną z tematem charakterystykĊ,
w tym:
x wybraü i przedstawiü odpowiedniego bohatera literackiego
x podaü jego cechy
x wyeksponowaü te cechy bohatera, które
Ğwiadczą o jego dorastaniu
PamiĊtaj, Īe Twoja praca nie powinna x zilustrowaü podane cechy przykáadami dziaáaĔ, zachowaĔ bohatera
byü krótsza niĪ poáowa wyznaczonego
x
podsumowaü wypowiedĨ
miejsca.
x stosowaü zasady typowe dla kompozycji budowanej wypowiedzi
x zredagowaü tekst spójny i logicznie uporządkowany
x pisaü poprawnie pod wzglĊdem jĊzykowym
x dostosowaü styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej
x przestrzegaü zasad interpunkcji i ortografii
Zadanie 32. (0-16)

Napisz charakterystykĊ wybranego bohatera Syzyfowych prac Stefana ĩeromskiego
albo Kamieni na szaniec Aleksandra KamiĔskiego. Wyeksponuj w niej te cechy,
które Ğwiadczą o dorastaniu charakteryzowanej postaci.

Komentarz:
Redagując dáuĪszą formĊ wypowiedzi, uczniowie powinni wykazaü siĊ nastĊpującymi umiejĊtnoĞciami:
– tworzenia tekstu na zadany temat
– analizowania, porównywania, porządkowania i syntetyzowania informacji zawartych
w tekstach kultury
– formuáowania, porządkowania i wartoĞciowania argumentów
– stosowania zasad organizacji tekstu
– budowania wypowiedzi poprawnej pod wzglĊdem jĊzykowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
Poprawne rozwiązanie zadania wymaga zarówno znajomoĞci formy, w jakiej powinien wypowiedzieü siĊ piszący, jak i uwaĪnej analizy polecenia, które okreĞla warunki niezbĊdne do napisania tekstu zgodnego z tematem. Wybór postaci, która stanie siĊ przedmio-
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tem rozwaĪaĔ, wymaga od ucznia znajomoĞci konkretnych lektur. Nie powinien on jednak
sprawiü piszącym trudnoĞci, bowiem obie powieĞci, zarówno „Syzyfowe prace” jak
i „Kamienie na szaniec”, znajdują siĊ w podstawie programowej, która obliguje do ich przeczytania. Zgodnie z warunkami zapisanymi w poleceniu powinna to byü postaü, której dziaáania pozwalają zarówno na wyeksponowanie cech Ğwiadczących o jej dorastaniu, jak
i zilustrowanie ich przykáadami.
Charakterystyka ma ustaloną strukturĊ. NiezbĊdne jest zatem wyodrĊbnienie (oddzielenie akapitami) zasadniczych czĊĞci pracy: wstĊpu, rozwiniĊcia i zakoĔczenia, waĪna jest
takĪe treĞciowa i graficzna segmentacja tekstu – stosowanie np. akapitów, interlinii, bloku.
Poprawnie napisany tekst powinien odznaczaü siĊ logiką wywodu, byü uporządkowany
i spójny. Oczekuje siĊ wiĊc od piszącego powiązania poszczególnych zdaĔ w spójną caáoĞü
za pomocą spójników, zaimków, wyraĪeĔ przyimkowych itp. Niedopuszczalne są dygresje
rozbijające temat, powtórzenia myĞli, zdania pozbawione logicznego uporządkowania.
Niezwykle waĪne jest równieĪ dostosowanie stylu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej – w charakterystyce nie moĪe zabraknąü sáownictwa oceniającego i wartoĞciującego.
Od ucznia wymaga siĊ takĪe, by jego tekst byá bezbáĊdny pod wzglĊdem jĊzykowym
i zapisany zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji.
Uwaga! Za pracĊ na inny temat piszący nie otrzymuje punktów, a wypracowanie musi zająü
co najmniej poáowĊ wyznaczonego miejsca. W wypadku krótszych tekstów punkty przyznaje
siĊ wyáącznie w zakresie realizacji tematu.

Przykáady poprawnych odpowiedzi uczniowskich do zadania 32.
Przykáad 1.
Dorastanie jest szczególnie waĪnym okresem w Īyciu kaĪdego czáowieka. Rozpoczyna siĊ wtedy poszukiwanie wáasnej drogi, poznawanie swoich moĪliwoĞci oraz dostrzeganie
záoĪonoĞci otaczającego Ğwiata. NiedoĞwiadczeni máodzi ludzie nie zawsze potrafią dokonaü
wáaĞciwych wyborów. CzĊsto ulegają wpáywom osób, które starają siĊ wykorzystaü ich zaufanie dla osiągniĊcia wáasnych celów. W takiej sytuacji znalazá siĊ Marcin Borowicz, bohater „Syzyfowych prac” Stefana ĩeromskiego.
Pochodziá on ze zuboĪaáej rodziny szlacheckiej. Wzrastaá w domu, który dawaá mu
poczucie bezpieczeĔstwa. Rodzice opiekowali siĊ synem i troszczyli o jego przyszáoĞü, ale
nie mogli zapewniü mu korepetytora, poniewaĪ nie byáo ich na to staü. ToteĪ gdy Marcin
skoĔczyá osiem lat, opuĞciá rodzinny dom, aby ksztaáciü siĊ najpierw w Owczarach,
a póĨniej w Klerykowie.
Máody Borowicz byá cháopcem wraĪliwym i uczuciowym, o czym Ğwiadczy jego stosunek do matki. To gáównie ona troszczyáa siĊ o jego przyszáoĞü i wspieraáa w trudnych
chwilach. MiáoĞü i przywiązanie do niej wyraĪa scena, w której Marcin zarzuca bryczkĊ matki narĊczem bzu. Po jej Ğmierci cháopiec poczuá siĊ zagubiony i osamotniony. Przestaá siĊ interesowaü nauką i zacząá mieü problemy w szkole. Potrzebowaá dorosáego przewodnika,
a nie mógá nim byü ojciec zajĊty ratowaniem resztek majątku, dlatego z áatwoĞcią poddaá siĊ
wpáywom profesora Zabielskiego.
Profesor traktowaá Borowicza bardzo powaĪnie, toteĪ szybko zdobyá jego zaufanie.
Tymczasem Zabielski to wykorzystaá i wciągnąá Marcina, który nie zdawaá sobie sprawy
z niebezpieczeĔstwa wynarodowienia, w dziaáalnoĞü rusyfikacyjną, skáaniając go do kierowania koáem naukowym propagującym rosyjską kulturĊ.
Marcin byá lojalny wobec swoich opiekunów, wiĊc – jako jedyny – skrytykowaá wystąpienie Waleckiego na lekcji historii, zachowując siĊ wobec niego niegodziwie. Akceptując
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dziaáania carskich urzĊdników, wykazaá sáaboĞü charakteru. Potrafiá krytykowaü i potĊpiaü
swoich kolegów, wydawaáo mu siĊ bowiem, Īe Ğwiadomie kieruje wáasnym Īyciem i dokonuje trafnych wyborów.
Dopiero recytacja „Reduty Ordona” przez Zygiera sprawiáa, Īe w postĊpowaniu Marcina nastąpiáy zmiany. Wstrząs, jakiego doznaá podczas lekcji jĊzyka polskiego, wyzwoliá
w nim potrzebĊ refleksji. Marcin przypomniaá sobie wtedy opowiadanie strzelca Nogi
o powstaĔcu zamĊczonym przez Moskali. Od tego momentu zacząá dojrzale oceniaü zabiegi
rusyfikatorów i zdaá sobie sprawĊ z tego, Īe staá siĊ obiektem manipulacji. Potrafiá krytycznie
spojrzeü na swoje dotychczasowe zachowanie, co spowodowaáo, Īe umocniáa siĊ jego wiĊĨ
z kolegami, a ratując ich przed profesorem Majewskim, daá wyraz swej pogardzie wobec
szpiega i donosiciela.
Marcin potrafiá zdobyü siĊ na odwagĊ zerwania wiĊzi áączących go z rusyfikatorami,
co Ğwiadczy o dojrzaáoĞci jego decyzji. Wybraá drogĊ zgodną z wáasnym sumieniem. Rozpocząá Ğwiadome ksztaátowanie swojego charakteru, odzyskując poczucie toĪsamoĞci narodowej. Poznawanie dzieá polskiej literatury dawaáo mu wewnĊtrzną siáĊ i dumĊ z bycia Polakiem. Zdoáaá pokonaü wewnĊtrzną sáaboĞü i to wáaĞnie w najwiĊkszym stopniu dowodzi, Īe
staá siĊ czáowiekiem samodzielnym i dojrzaáym. Marcin zaimponowaá mi umiejĊtnoĞcią podnoszenia siĊ z upadków i pokonywania wáasnych sáaboĞci. CeniĊ ludzi, którzy potrafią przyznaü siĊ do báĊdów i znaleĨü drogĊ do ich naprawienia.

Przykáad 2.
We wspóáczesnym Ğwiecie máody czáowiek czĊsto poszukuje autorytetów, by uzyskaü
wsparcie w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania. Niekiedy tymi autorytetami stają
siĊ postacie historyczne lub literackie. SpoĞród bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra
KamiĔskiego na uwagĊ zasáuguje niewątpliwie Aleksy Dawidowski, który w okresie dorastania potrafiá tak uksztaátowaü swój charakter, Īe staá siĊ dla mnie wzorem do naĞladowania.
Alek byá wysokim, szczupáym máodzieĔcem o jasnych wáosach. Mówiá szybko
i gwaátownie, a przy tym gestykulowaá. Zawsze siĊ spieszyá i szybko podejmowaá decyzje.
Dorastaá w bardzo dobrych warunkach domowych (jego ojciec byá kierownikiem fabryki), a tuĪ przed wybuchem II wojny Ğwiatowej zdaá maturĊ w jednej z renomowanych
szkóá warszawskich.
Dawidowski miaá bardzo ciekawą osobowoĞü. Byá przykáadem tzw. niespokojnego
ducha. Poszukiwaá przygód i ciągáych wyzwaĔ. Nie lubiá chodziü utartymi ĞcieĪkami. JuĪ
w okresie szkolnym okazaáo siĊ, Īe miaá zdolnoĞci przywódcze. Byá szczery, bezpoĞredni
i uczynny, dziĊki czemu gromadziá wokóá siebie rówieĞników. W trudnych sytuacjach umiaá
byü pomocny i opanowany. Kiedy podczas pobytu Alka na wsi syn jego gospodarza zraniá
siĊ w nogĊ, Dawidowski potrafiá szybko i skutecznie udzieliü mu pomocy. Podobnie zachowaá siĊ po rozpoczĊciu dziaáaĔ wojennych przez Niemców, organizując wsparcie dla rannych
ludzi ze zbombardowanego pociągu.
To wáaĞnie wybuch wojny spowodowaá przedwczesne dojrzewanie Alka. Po aresztowaniu ojca i jego Ğmierci musiaá staü siĊ gáową rodziny. Zacząá zarabiaü na Īycie. Zajmowaá
siĊ szkleniem okien, póĨniej pracowaá jako rikszarz, a nastĊpnie jako drwal. Byá bardzo
związany z matką i pomagaá jej w pracach domowych. O jego dojrzewaniu Ğwiadczy teĪ dąĪenie do ciągáego ksztaátowania swojego charakteru. Staraá siĊ nieustannie analizowaü wáasne postĊpowanie, pragnąc staü siĊ czáowiekiem opanowanym i rozwaĪnym. Byáo to dla niego szczególnie istotne, bo czasem cechowaáa go skáonnoĞü do brawury. Zacząá pracowaü nad
osiągniĊciem silnej woli, dlatego czyniá róĪne postanowienia. Poprzysiągá sobie, Īe dopóki
ojciec nie wróci, nie bĊdzie jadá cukru ani sáodyczy i podejmie dziaáania przeciwko okupan-
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tom. Zdecydowaá wiĊc, Īe weĨmie udziaá w akcjach maáego sabotaĪu prowadzonych przez
organizacjĊ Wawer. Akcje te dowiodáy, Īe Alek byá bardzo odwaĪny. Pragnąá jednak ciągle
siĊ sprawdzaü, np. zrywając niemieckie flagi w ruchliwych punktach miasta czy odkrĊcając
páytĊ z niemieckimi napisami z pomnika Mikoáaja Kopernika, który staá na wprost Komendy
Gáównej granatowej policji.
W miarĊ dorastania Alek stawaá siĊ coraz bardziej odpowiedzialny i powaĪny. Warunki, w których dojrzewaá, wyksztaáciáy w nim twardoĞü, szorstkoĞü, mĊskoĞü i skáonnoĞü
do refleksji. Umocniáy teĪ w nim przekonanie, Īe najwaĪniejszą wartoĞcią jest przyjaĨĔ. Potrafiá on poĞwiĊciü wszystko dla ratowania Rudego, nawet wáasne Īycie. Szczególnie wzruszający jest fakt, Īe do ostatnich chwil myĞlaá o nim, nie licząc siĊ z wáasnym cierpieniem.
Dawidowski miaá silne zasady moralne, dlatego najpowaĪniejszym problemem okresu jego dorastania staáa siĊ sprawa odebrania komuĞ Īycia, nawet jeĞli ten ktoĞ byá wrogiem.
Musiaá wiĊc nieustannie rozwaĪaü, czy jego postĊpowanie jest sáuszne.
Alek jest mi szczególnie bliski, poniewaĪ przez caáy okres dorastania pracowaá nad
swoim charakterem i podejmowaá trudne wyzwania, jakie stawiaáa przed nim okupacyjna
rzeczywistoĞü. Byá wierny swoim zasadom i postanowieniom. Stanowi wzór do naĞladowania jako prawdziwy przyjaciel i odwaĪny patriota, który umiaá „piĊknie Īyü i piĊknie umieraü”.
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