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Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2008 

Co sprawdzano w cz ci humanistycznej  

egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2008 roku? 
 

 

Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych zosta  skonstruowa-

ny wokó  tematu Dorastanie. Za pomoc  zada  zamieszczonych w tym arkuszu sprawdzano 

opanowanie wiadomo ci i umiej tno ci zawartych w podstawie programowej nast puj cych 

przedmiotów: j zyk polski, historia, wiedza o spo ecze stwie i plastyka oraz cie ek eduka-

cyjnych.  

W prezentowanym materiale zadania zosta y pogrupowane w innej kolejno ci ni  

w  arkuszu egzaminacyjnym. Uk ad ten jest zgodny z zapisami w standardach wymaga  eg-

zaminacyjnych i obejmuje dwa obszary standardów: 

1) czytanie i odbiór tekstów kultury 

2) tworzenie w asnego tekstu. 

Poni ej zamieszczono teksty kultury stanowi ce podstaw  zada  oraz same zadania. 

W obr bie pierwszego obszaru standardów zadania pogrupowano, uwzgl dniaj c kolejno  

standardów. W wypadku drugiego obszaru, w którym zadania odnosi y si  cz sto do kilku 

standardów jednocze nie, dla lepszej czytelno ci zrezygnowano z ich wyodr bnienia 

i  uporz dkowano zadania z uwzgl dnieniem pisania krótkich tekstów dostosowanych do sy-

tuacji komunikacyjnej czy wymagaj cych pos u enia si  poj ciami z wiedzy o sztuce, prze-

kszta cenia tekstu lub formu owania argumentów uzasadniaj cych stanowisko, tworzenia tek-

stu u ytkowego i pisania charakterystyki.  

Przy wszystkich zadaniach podano liczb  punktów mo liwych do uzyskania za ich 

rozwi zanie i wskazano sprawdzane za pomoc  tych zada  umiej tno ci. W zadaniach za-

mkni tych wyboru wielokrotnego zaznaczono prawid ow  odpowied , natomiast pod zada-

niami otwartymi zamieszczono przyk ady poprawnych rozwi za  uczniowskich. 

 

Wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzano, wykorzystuj c zamieszczone ni ej teksty oraz repro-

dukcj  obrazu Józefa Szermentowskiego Stary o nierz i dziecko w parku. 

 

TEKST I 
Kiedy m ody cz owiek dorasta, pojawiaj  si  natarczywe pytania: kim jestem i jakie 

jest moje miejsce w wiecie, pytania, na które u progu doros o ci trudno jest odpowiedzie .  

wiat niegdy  dostarcza  gotowych wzorów zachowa , a teraz oczekuje od dorastaj -

cego samodzielnych rozwi za . Z regu y dorastaj cy nie jest jednak gotowy do samodzielne-

go zmierzenia si  z problemami wieku dojrzewania, szuka wi c podobnych sobie ludzi, by 

nadawa  sens swemu yciu i swemu miejscu w wiecie. Tak powszechne i silne d enie, aby 

przynale e  do jakiej  grupy rówie niczej, wynika przede wszystkim z  pragnienia odkrycia, 

kim si  jest w porównaniu z innymi, i zrozumienia, co si  znaczy dla innych. W a nie ci „in-

ni” staj  si  zwierciad em, w którym mo na uczy  si  rozpoznawa  siebie, w ich idea ach 

szuka  prawd, którym mo na pozosta  wiernym.  

Swoistym przyk adem dochowywania wierno ci tym prawdom jest nietolerancja, 

z jak  m odzie  traktuje wszystko to, co nie mie ci si  w granicach grupy, do której nale y. 

Poszukuj c absolutnych warto ci i prawd, m odzi ludzie staj  si  surowymi s dziami wiata 

doros ych, w którym yj . Krytykuj  go za ycie w pó prawdach i ob ud .  

Okres dojrzewania staje si  wi c powa nym wyzwaniem dla dorastaj cego, który ju  

nie jest dzieckiem, ale te  nie jest jeszcze doros ym. Ten czas próby dla m odzie y poszuku-

j cej w asnej to samo ci to równie  sprawdzian dla rodziców, wychowawców i ca ego spo e-

cze stwa. wiat pe en sprzeczno ci, niejednoznaczno ci, któremu nieobce s  agresja, nietole-
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rancja i rasizm, niew tpliwie utrudnia dorastaj cemu cz owiekowi, poszukuj cemu jasnych 

i  jednoznacznych wzorców, wybór swego miejsca w yciu. Wydaje si  jednak, e zrozumie-

nie przez doros ych problemów m odzie y, cierpliwo  dla jej zmaga  w walce o  siebie po-

zwalaj  m odym ludziom na pozytywne rozwi zanie kryzysu okresu dojrzewania. Sprawiaj , 

e mo e to by  okres szansy, a nie tylko zagro enia. 
Na podstawie: Mariusz Ozon, Czas mi dzy dzieckiem a doros ym, [w:] „Edukacja i Dialog” 2003, nr 3. 

 

 

 

TEKST II 
Tymczasem Boles aw

1
 Krzywousty , Marsowe

2
 ch opi , wzrasta  w si y i lata i nie 

oddawa  si  pró nemu zbytkowi, jak to zwykli czyni  ch opcy w jego wieku, lecz gdziekol-

wiek zas ysza , e wróg grabi, tam natychmiast spieszy  z rówie nymi m odzie cami, a cz -

stokro  potajemnie z nieliczn  garstk  zap dza  si  do kraju nieprzyjacielskiego i spaliwszy 

wsie, przyprowadza  je ców i upy. Ju  bowiem wiekiem ch opi , lecz zacno ci  starzec, 

dzier y
3
 ksi stwo wroc awskie, a jeszcze przecie  nie uzyska  godno ci rycerza. A e w my l 

ogólnych nadziei zapowiada  si  na m odzie ca wybitnych zdolno ci i ju  widoczne by y 

w  nim zadatki wielkiej s awy rycerskiej, kochali go wszyscy mo ni, poniewa  dopatrywali 

si  w nim kogo  wielkiego w przysz o ci. 

Ten e ch opczyna, z Marsowego zrodzon rodu, pewnego razu wyruszy  na Pomorze, 

gdzie ju  wyra niej objawi  s aw  swojego imienia. Albowiem takimi si ami obleg  gród 

Mi dzyrzecze i z tak  gwa towno ci  do  szturmowa , e w kilku dniach zmusi  jego za og  

do poddania si . [...] Wróciwszy stamt d, niezmordowany ch opiec da  nieco wytchnienia ry-

cerzom, lecz zaraz powiód  ich tam e z powrotem. A pragn c ujarzmi  kraj barbarzy ców, 

nie dba  o to, by najpierw upy zbiera  i wznieca  po ary, lecz przemy liwa  nad zaj ciem ich 

warowni i miast lub nad ich zniszczeniem. [...] Uprowadzi  te  stamt d mnogie upy i je ców, 

a z wojownikami post pi  wedle prawa wojennego. [...] 

W adys aw Herman  przeto widz c, e ch opiec dochodzi  ju  lat m skich i e zaja-

nia  czynami rycerskimi, a wszystkim m drym ludziom w pa stwie si  podoba , postanowi  

przypasa  mu miecz w uroczysto  Wniebowzi cia Panny Marii i przygotowa  w mie cie 

P ocku wspania  uroczysto . Gdy wi c wszyscy si  przygotowywali i na t  uroczysto  po-

spieszali, doniesiono, e Pomorzanie oblegli gród S tok, a aden z dostojników nie mia  wy-

ruszy  przeciw nim. Wbrew sprzeciwom wielu Marsowy ch opiec pop dzi  tam, odniós  zwy-

ci stwo nad Pomorzanami i wracaj c [jeszcze] jako giermek, [a ju ] jako zwyci zca, pasowa-

ny zosta  przez ojca na rycerza i z niezmiern  rado ci  odprawi  t  uroczysto . I nie sam je-

den owego dnia przepasany zosta  pasem rycerskim, bo ojciec z mi o ci i dla uczczenia syna 

da  [tego  dnia] or  wielu [jego] rówie nikom. 
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, t um. R. Grodecki, Wroc aw 1989.

 
1 Boles aw Krzywousty, syn W adys awa Hermana, urodzi  si  ok. 1085 r., zmar  w 1138 r. 
2 Mars – w mitologii rzymskiej bóg wojny. 
3 Dzier y  – trzyma ; tu: sprawowa  w adz . 
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TEKST III 
 

Tak sobie my l , e ja ju  jestem doros a, chocia  mam dopiero pi tna cie lat. I to 

wcale nie dlatego jestem doros a, e sobie czasami jaki  film zobacz , którego widzie  chyba 

(tak czuj !) nie powinnam. I nie dlatego jestem doros a, e mam paszport, chocia  w czasach 

mamy to o tym tylko marzy  mo na by o. I wcale nie dlatego jestem doros a, e 

w dzisiejszych czasach wszyscy szybciej dojrzewaj  ni  dawniej. Jestem doros a, bo ja nagle, 

mo e w ci gu miesi ca, zrozumia am, e ju  nie mog  sobie na wszystko pozwoli . [...] 

Dawniej, zanim sta am si  doros a, wydawa o mi si , e doros y cz owiek to taki kto , 

kto mo e sobie na wszystko pozwoli : mo e by  wegetarianinem albo je  zwierz tka, mo e 

pi  piwo albo soki, mo e wraca  do domu, kiedy chce, i przed nikim si  nie t umaczy . [...] 

No, niby tak. Ale... musz  zacz  od samego pocz tku, bo co  mi si  wydaje, e trudno mi 

b dzie wyt umaczy  to moje nowe my lenie. 

Mama powiedzia a, e wyzdrowieje, i tak zrobi a. Wróci a [ze szpitala] do domu 

i wtedy si  okaza o, e jej ma y Gagatonek w ci gu kilku miesi cy sta  si  ca kiem du y 

i doros y. Bo ja naprawd  wtedy, gdy nie by o mamy, mog am chodzi  samopas i robi  

wszystko, co zakazane i co najlepiej smakuje. Ja naprawd  mog am ba agani  w pokoju, nie 

my  wanny, umywalki, pod ogi w kuchni i nikt by mi tego robi  nie kaza . Ale jak si  okaza-

o, wcale nie mia am na to ochoty. I wtedy zrozumia am, e jestem doros a albo  jak mówi 

babcia Gienia  odpowiedzialna, co na jedno wychodzi. Jak sobie po cieli am, tak si  wyspa-

am. Jak sobie zrobi am kanapki, tak je zjad am. I ca y czas o tym my la am, e mog  wszyst-

ko szurn  i kopn , i wcale si  nie uczy , a wtedy w a nie wszystko si  we mnie z o ci o 

i  uczy am si  prawie tak, jak Kujonek
1
. I nawet nie czeka am na pochwa y. Tylko czasami 

bardzo si  ba am by  sama w pokoju. Wyci gn am sobie z szafki futrzanego leniwca, moj  

zabawk -przytulank , z któr  wyczynia am cuda w dzieci stwie. Wypra am go, wywirowa-

am i powiesi am na balkonowym sznurku za uszy, aby wysech  i poczu , e znowu wróci  do 

ask moich. W nocy wtula am si  w niego. I jak tak sobie le a am w ó ku, to strasznie mi si  

p aka  chcia o nad sob . Czasami nawet p aka am. A potem sobie pomy la am, e life is bru-

tal and full of zasadzkas
2
, i wtedy bardzo nie chcia am by  doros a. I bardzo chcia am, eby 

mamid o na mnie pokrzycza o troch  i eby mi ci gle przypomina o, co mam robi , i aby 

wreszcie by o razem z nami. 
Marta Fox, Agaton Gagaton: jak pi knie by  sob , Toru  1994.

 
1 Kujonek – siostra bohaterki powie ci M. Fox. 
2 Life is brutal and full of zasadzkas – artobliwie: ycie jest brutalne i pe ne zasadzek. 
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Józef Szermentowski, Stary o nierz i dziecko w parku, Muzeum Narodowe w Poznaniu. 

 

 

 

 

TEKST IV 
 

Krzysztof Kamil Baczy ski 

Elegia o... [ch opcu polskim] 

 

Oddzielili ci , syneczku, od snów, co jak motyl dr , 

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rud  krwi , 

malowali krajobrazy w ó te ciegi po óg, 

wyszywali wisielcami drzew p yn ce morze. 

 

Wyuczyli ci , syneczku, ziemi twej na pami , 

gdy  jej cie ki powycina  elaznymi zami. 

Odchowali ci  w ciemno ci, odkarmili bochnem trwóg, 

przemierzy e  po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. 

 

I wyszed e , jasny synku, z czarn  broni  w noc, 

i poczu e , jak si  je y w d wi ku minut — z o. 

Zanim pad e , jeszcze ziemi  prze egna e  r k . 

Czy to by a kula, synku, czy to serce p k o? 
20 III 1944 r.  

Krzysztof Kamil Baczy ski, Elegia o... [ch opcu polskim], [w:] Po stronie nadziei, Warszawa 1997. 
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Obszar I 
Czytanie i odbiór tekstów kultury 

 

Standard 1. 
Czytanie tekstów kultury na poziomie dos ownym i przeno nym 

[9 punktów] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 6. (0-1) 

Zdaniem autora tekstu dorastanie mo e sta  si  

okresem szansy, a nie tylko zagro enia, je li doro li 

 

A. przestan  interesowa  si  problemami m odzie y.  

B. narzuc  m odzie y w asne wzorce post powania. 

C. zdadz   sobie spraw  z problemów m odzie y. 

D. stan  si  surowymi s dziami m odzie y. 

 

 

odczyta  fragment tekstu na poziomie 

dos ownym 
(zadanie do tekstu I) 
 

 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Gall pisze o Boles awie Marsowe ch opi , aby pod-

kre li  jego 

 

A. wynios o .  

B. ostro no .  

C. doros o . 

D. waleczno .  

 

 

odczyta  przeno ne znaczenie wyra-

enia na podstawie przypisu i  ca ego 

tekstu 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 9. (0-1) 

W okresie dorastania Boles aw zapowiada  si  na 

znakomitego 

 

A. stratega. 

B. s dziego. 

C. dyplomat . 

D. podró nika. 

 

 

odczyta  tekst na poziomie dos ow-

nym 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 10. (0-1) 

Stwierdzenie Galla: wiekiem ch opi , lecz zacno ci  

starzec oznacza, e Boles aw by  

 

A. m ody, wi c niedojrza y. 

B. m ody, ale godny szacunku. 

C. m ody, wi c szczery. 

D. m ody, ale zgorzknia y. 

 

 

odczyta  znaczenie wyra enia 

z  kontekstu 
(zadanie do tekstu II) 
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Zadanie 15. (0-1) 

Wed ug bohaterki tekstu III o doros o ci wiadczy 

 

A. mo liwo  otrzymania dokumentu to samo ci. 

B. u wiadomienie sobie istniej cych ogranicze .  

C. osi gni cie dojrza o ci fizycznej. 

D. pozwalanie sobie na wszystko. 

 

 

odczyta  fragment tekstu na poziomie 

dos ownym  
(zadanie do tekstu III) 

Zadanie 16. (0-1) 

Narratorem w tek cie III jest 

 

A. mama Kujonka. 

B. siostra Kujonka. 

C. sam Kujonek. 

D. Marta Fox. 

 

 

rozpozna  narratora 
(zadanie do tekstu III) 

Zadanie 18. (0-1) 

Jak zmieni a si  bohaterka tekstu III podczas nie-

obecno ci matki?  

 

A. Przesz a na wegetarianizm. 

B. Sta a si  ba aganiar .  

C. Nauczy a si  odpowiedzialno ci. 

D. Polubi a samotno . 

 

 

odczyta  fragment tekstu na poziomie 

dos ownym  
(zadanie do tekstu III) 

Zadanie 19. (0-1) 

W miar  up ywu czasu bohaterka tekstu III zaczy-

na si  ba  

 

A. matczynych poucze . 

B. mazgajstwa. 

C. babcinej krytyki. 

D. doros o ci.  

 

 

odczyta  fragment tekstu na poziomie 

dos ownym 
(zadanie do tekstu III) 

Zadanie 20. (0-1) 

W którym zdaniu z tekstu III zawarto przypusz-

czenie? 

 

A. Co  mi si  wydaje, e trudno mi b dzie wyt uma-

czy  to moje nowe my lenie. 

B. I jak tak sobie le a am w ó ku, to strasznie mi si  

p aka  chcia o nad sob . 

C. Mog am chodzi  samopas i robi  wszystko, co za-

kazane i co najlepiej smakuje. 

D. I wtedy zrozumia am, e jestem doros a albo – jak 

mówi babcia Gienia – odpowiedzialna. 

 

 

rozpozna  zdanie zawieraj ce przy-

puszczenie 
(zadanie do tekstu III) 
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Standard 2. 
Interpretowanie tekstów kultury z uwzgl dnieniem intencji nadawcy  

[6 punktów] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 3. (0-1) 

Wed ug m odych ludzi wiatu doros ych brakuje 

 

A. szczero ci.  

B. przedsi biorczo ci. 

C. wierno ci w przyja ni. 

D. odpowiedzialno ci za swoje czyny. 

 

 

odczyta  wymow  fragmentu tekstu 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 12. (0-1) 

Gall opowiada o czynach m odego Boles awa  

 

A. z uznaniem. 

B. z dystansem.  

C. z ironi . 

D. z humorem. 

 

 

odczyta  intencje autora tekstu 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 17. (0-1) 

U yty przez bohaterk  tekstu III wyraz mamid o 

w kontek cie ostatniego zdania wskazuje na  

 

A. czu o . 

B. gniew.  

C. niech . 

D. podziw. 

 

 

odczyta  intencje nadawcy 
(zadanie do tekstu III) 

Zadanie 25. (0-1) 

Kim jest posta  wypowiadaj ca si  w wierszu i do 

kogo si  zwraca? 

 

 

okre li , kto do kogo mówi w wierszu
(zadanie do tekstu IV) 

Komentarz 

Zadanie sprawdza umiej tno  interpretacji wiersza, a przede wszystkim rozumienia, kim s  

w  tek cie podmiot liryczny (posta  wypowiadaj ca si  w wierszu) i adresat liryczny (osoba, 

do której kierowane s  s owa). Podmiot liryczny (mówi si  o nim tak e jako o  „ja” lirycz-

nym) stanowi jeden z zasadniczych czynników organizuj cych dzie o, jest bowiem g ówn  

postaci , która w swej wypowiedzi przekazuje w asne prze ycia, doznania, refleksje 

i  pogl dy. Ucze  powinien zauwa y , e posta  wypowiadaj ca si  w wierszu (podmiot li-

ryczny) jest rodzicem (matk , ojcem) zwracaj cym si  do swojego dziecka (syna).  
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 25. 
 

Posta  wypowiadaj ca si  w wierszu to matka zwracaj ca si  do syna. 

lub 

Osob , która zwraca si  do syna, jest ojciec. 

lub 

Posta  wypowiadaj ca si  jest rodzicem i zwraca si  do swojego dziecka (syna). 

 

Przyk ad odpowiedzi dopuszczalnej 

 

Posta  wypowiadaj ca si  jest ojczyzn , która zwraca si  do polskiego ch opca.  

 

Zadanie 27. (0-1) 

Podaj jedn  cech  wiata ukazanego w pierwszej 

zwrotce wiersza. Nie cytuj. 

 

dostrzec cech  wiata ukazanego 

w wierszu 
(zadanie do tekstu IV) 

Komentarz 

Ucze  powinien zauwa y , czym charakteryzuje si  wiat wojny opisany w pierwszej zwrotce 

i poda  jedn  jego cech . Je li poda wi cej cech, a w ród nich znajd  si  takie, które nie wy-

nikaj  z opisu, nie uwzgl dniaj  intencji nadawcy, odpowied  nie b dzie zaliczona. Nie przy-

znaje si  równie  punktów za odpowied  w formie cytatu. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 27. 
 

wiat ukazany w pierwszej zwrotce wiersza jest okrutny (przera aj cy, brutalny, krwawy, 

bezwzgl dny, z y, pe en przemocy). 

 

Przyk ad odpowiedzi dopuszczalnej 

 

wiat ukazany w pierwszej zwrotce wiersza jest smutny. 

 

Zadanie 29. (0-1) 

Co oznacza gest prze egnania ziemi przez ch opca? 

 

wyja ni  wymow  ko cowego frag-

mentu wiersza 
(zadanie do tekstu IV) 

Komentarz 

Odpowied  na pytanie zawarte w poleceniu wymaga uwa nego przeczytania ca ego wiersza 

i odczytania intencji autora wpisanej w przed miertny gest bohatera utworu. Ucze  powinien 

wiedzie , e gest prze egnania w tradycji kulturowej oznacza b ogos awie stwo, cz sto towa-

rzysz ce po egnaniu. Kieruje si  je do osoby bliskiej, aby poleci  j  Boskiej opiece. Popraw-

nym odczytaniem tego gestu b dzie równie  odpowied  wskazuj ca na przebaczenie tym, któ-

rzy spowodowali mier  bohatera, czy ujmuj ca relacje mi dzy bohaterem a ojczyst  ziemi . 

Dopuszcza si  tak e interpretacj , e jest to wyraz wiary polskiego ch opca. 
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 29. 
 

Jest to gest przebaczenia, po egnania, po egnania z ojczyzn , b ogos awie stwa dla Polski. 

lub 

Gest prze egnania ziemi przez ch opca oznacza po egnanie. 

 

Przyk ady odpowiedzi dopuszczalnych 

 

Ten gest wiadczy, e bohater wiersza by  wierz cy. 

lub 

Gest ten oznacza, e ch opiec bardzo kocha  ziemi , na której y . 

lub 

Gestem tym przebacza swoim oprawcom. 

 

 

 

Standard 3. 
Wyszukiwanie informacji zawartych w ró nych tekstach kultury  

[5 punktów] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 1. (0-1) 

Wed ug autora tekstu m ody cz owiek, rozwi zuj c 

swoje problemy, zazwyczaj szuka wsparcia u  

 

A. rodziców. 

B. rówie ników. 

C. psychologów. 

D. wychowawców. 

 

 

wyszuka  informacje we fragmencie 

tekstu 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 2. (0-1) 

Postaw  dorastaj cej m odzie y wobec wiata doro-

s ych cechuje  

 

wyszuka  informacje we fragmencie 

tekstu 
(zadanie do tekstu I)  

A. wyrachowanie. 

B. oboj tno . 

C. krytycyzm. 

D. ugodowo . 

 
Zadanie 4. (0-1) 

Na które pytanie dorastaj cy cz owiek chce znale  

odpowied ? 

 

A. Jak pozosta  dzieckiem? 

B. Kiedy stan  si  doros ym? 

C. Czym jest szcz cie? 

D. Kim jestem wobec innych? 

 

 

wyszuka  informacje we fragmencie 

tekstu 
(zadanie do tekstu I) 
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Zadanie 5. (0-1) 

O powinno ciach doros ych wobec m odzie y autor 

mówi w akapicie  

 

A. pierwszym. 

B. drugim. 

C. trzecim. 

D. czwartym. 

 

 

wyszuka  informacje w tek cie 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 13. (0-1) 

Dorastanie Boles awa Krzywoustego przypad o na 

prze om wieków 

 

 

wyszuka  informacje w tek cie 
(zadanie do tekstu II) 

A. X i XI. 

B. XI i XII. 

C. XII i XIII. 

D. XIII i XIV. 

 

 

 

Standard 4. 
Dostrzeganie w odczytywanych tekstach rodków wyrazu i okre lanie ich 

funkcji           [1 punkt] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 28. (0-1)  

Czemu s u  zdrobnienia zastosowane w Elegii o... 

[ch opcu polskim]? 

dostrzec funkcj  zdrobnie   
(zadanie do tekstu IV) 

 

 

Komentarz 

Wyrazy zdrobnia e zazwyczaj akcentuj  pozytywny stosunek do opisywanego obiektu. S  to 

wówczas wyrazy pochodne o dodatniej barwie uczuciowej, utworzone za pomoc  formantów 

zdrabniaj cych: wyrazy czu e, serdeczne, pieszczotliwe.  

Ucze  powinien zauwa y , e zdrobnienia w wierszu K.K. Baczy skiego s u  podkre leniu 

doznawanych przez osob  mówi c  uczu : mi o ci, czu o ci, tkliwo ci, rozpaczy, alu.  

 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 28. 
 

W wierszu zastosowano zdrobnienia, aby wyrazi  uczucia (mi o ci, czu o ci, rozpaczy). 

lub  

Zdrobnienia maj  podkre li  kontrast: ofiarami czynów (decyzji) doros ych s  cz sto dzieci. 

lub  

Zdrobnienia maj  wskaza  na relacje mi dzy osob  mówi c  w wierszu a adresatem wypo-

wiedzi. 

lub 

Zdrobnienia s  wyrazem pozytywnych uczu , jakimi matka obdarza swoje dziecko. 

lub 
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Zdrobnienia wyra aj  mi o , jak  czuje matka do swego dziecka. 

lub 

Te zdrobnienia mówi  o mi o ci, jak  ojciec darzy  syna. 

 

 

Standard 5.  
Odnajdywanie i interpretowanie zwi zków przyczynowo-skutkowych 

            [1 punkt] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 11. (0-1). 

Co by o nast pstwem wypraw Boles awa przeciwko 

Pomorzanom?  

 

A. Gniew króla. 

B. Bunt mo nych. 

C. Uznanie ojca. 

D. Ho d rycerzy. 
 

 

dostrzec skutki wydarzenia histo-

rycznego dla postaci bior cej w nim 

udzia  
(zadanie do tekstu II) 

 

Standard 6. 
Dostrzeganie i analizowanie kontekstów niezb dnych do interpretacji tek-

stów kultury          [3 punkty] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 8. (0-1) 

Z jakiej dynastii wywodzi  si  Boles aw Krzywo-

usty? 

 

A. Jagiellonów. 

B. Wazów. 

C. Piastów. 

D. Sasów. 
 

 

rozpozna  dynasti   
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 14. (0-1) 

S owo giermek oznacza o w redniowieczu 

 

A. m odego rycerza, który uczestniczy  w wyprawie 

wojennej u boku króla lub ksi cia. 

 

B. m odzie ca o wybitnych zdolno ciach, który za-

powiada  si  na znakomitego polityka. 

C. m odego rycerza, który walcz c u boku króla, sto-

sowa  si  do prawa wojennego. 

D. m odzie ca, który pe ni c s u b  przy rycerzu, 

przygotowywa  si  do stanu rycerskiego. 

 

przywo a  kontekst historyczny dla 

odczytania znaczenia wyrazu 
(zadanie do tekstu II) 
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Zadanie 26. (0-1) 

Jakie wydarzenie historyczne mia o wp yw na do-

rastanie m odego cz owieka b d cego adresatem 

wiersza? 
 

 

rozpozna  wydarzenie historyczne 

maj ce wp yw na dorastanie bohate-

ra utworu literackiego 
(zadanie do tekstu IV) 

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza umiej tno  rozpoznania wydarzenia historycznego maj cego wp yw na 

dorastanie bohatera utworu literackiego. 

Gimnazjalista nie znajdzie w tek cie odpowiedzi podanej wprost. Powinien zatem  przeanali-

zowa  tekst i dostrzec w nim fragmenty b d ce opisem wojny. Aby udzieli  poprawnej od-

powiedzi, musi tak e wzi  pod uwag  dat  powstania wiersza.  

 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 26. 
 

Na dorastanie m odego cz owieka mia a wp yw II wojna wiatowa. 

 

Przyk ad odpowiedzi dopuszczalnej 

 

To okupacja niemiecka spowodowa a, e ch opiec musia  szybko dorosn . 

 

 

Obszar II 
Tworzenie w asnego tekstu 
 

Tworzenie tekstu w zadaniach krótkiej odpowiedzi 
 

Pos ugiwanie si  kategoriami i poj ciami swoistymi dla przedmiotów hu-

manistycznych i cie ek edukacyjnych       

            [1 punkt] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 22. (0-1) 

Wyja nij, pos uguj c si  co najmniej jednym ter-

minem z wiedzy o sztuce, w jaki sposób malarz 

uzyska  wra enie g bi na obrazie. 

 

 

pos ugiwa  si  terminami z zakresu 

wiedzy o sztuce dla wyja nienia dzia-

a  podj tych przez artyst  
(zadanie do reprodukcji obrazu) 

Komentarz 

Zadanie sprawdza umiej tno  pos ugiwania si  terminologi  z dziedziny malarstwa. Ucze , 

analizuj c obraz w celu wyja nienia dzia a  podj tych przez artyst , powinien zauwa y , e 

wra enie g bi na obrazie malarz uzyska  dzi ki pos u eniu si  perspektyw . Poprawne jest 

tak e u ycie w odpowiedzi poj  wiat ocie  i kontrast. Dla wyja nienia efektów uzyskanych 

przez artyst  dopuszcza si  równie  operowanie terminem plan. Wypowied  ogólna w postaci 

opisu obrazu i niezawieraj ca terminu z wiedzy o sztuce b dzie traktowana jako niepoprawna. 
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 22. 
 

Malarz uzyska  wra enie g bi na obrazie, stosuj c perspektyw . 

lub  

Malarz uzyska  wra enie g bi na obrazie dzi ki zastosowaniu wiat ocienia. 

lub  

Wra enie g bi na obrazie malarz uzyska , pos uguj c si  kontrastem. 
 

Przyk ad odpowiedzi dopuszczalnej 
 

Na drugim planie malarz przedstawi  otwart  przestrze . 

 

 

 

Formu owanie argumentów uzasadniaj cych stanowisko w asne lub cudze 

[1 punkt] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 24. (0-1) 

Starzec z obrazu jest stra nikiem narodowej tradycji. 

Sformu uj argument uzasadniaj cy t  my l.  

 

 

sformu owa  argument uzasadniaj -

cy podane stwierdzenie 
(zadanie do reprodukcji obrazu) 

 

Komentarz 

Odpowied  powinna wynika  z odczytania tre ci przedstawionych na obrazie. Ucze  powi-

nien spostrzec, e starzec jest ubrany w strój szlachecki, co wiadczy o jego przywi zaniu do 

tradycji. Stary o nierz nie ma prawej nogi, co mo e sugerowa , e bra  udzia  w walkach 

o  wolno  ojczyzny, a dzi  przekazuje ch opcu warto ci rycerskie ( o nierskie, patriotyczne). 
 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 24. 
 

Starzec z obrazu jest stra nikiem narodowej tradycji, poniewa  sam prawdopodobnie bra  

udzia  w walkach o niepodleg o , a dzi  przekazuje ch opcu warto ci rycerskie (uczy dziecko 

szacunku dla tradycji). 

lub 

Starzec z obrazu jest stra nikiem narodowej tradycji. wiadczy o tym to, e uczy ch opca sza-

cunku dla niej. 

lub 

Starzec chroni tradycj  narodow , ucz c ma ego ch opca dawnych rycerskich obyczajów. 

lub 

Stary o nierz ubrany jest w strój narodowy, a to wiadczy, e jest stra nikiem narodowej tra-

dycji. 
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Analizowanie, porównywanie, porz dkowanie i syntetyzowanie informacji 

zawartych w tekstach kultury      [1 punkt] 

 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 23. (0-1) 

Na podstawie tekstu II i dzie a Józefa Szermentow-

skiego wyja nij, jakie znaczenie mia o pasowanie 

na rycerza dla Boles awa Krzywoustego, a czym 

by o ono dla ch opca z  obrazu. 

 

 

porówna  sytuacje ukazane w tek cie 

II i na obrazie  
(zadanie do tekstu II i reprodukcji obrazu) 

 

Komentarz 

Od ucznia wymaga si  porównania sytuacji ukazanej w tek cie II z sytuacj  przedstawion  na 

obrazie. Powinien on wyja ni , jakie znaczenie mia o pasowanie na rycerza dla syna w adcy, 

a czym by o ono dla ma ego ch opca z obrazu. Odpowied  dotycz ca Boles awa wynika 

z  analizy jego post powania i komentarza Galla odnosz cego si  do wieku przysz ego ksi cia 

Polski. Ucze  powinien zauwa y , e dla Boles awa pasowanie na rycerza by o nagrod  

za  jego waleczne czyny otrzyman  z r k ojca, a tak e stanowi o rozpocz cie nowego etapu 

w  yciu – oznacza o wej cie w doros o . Natomiast w sytuacji przedstawionej na obrazie 

pasowanie na rycerza by o tylko rodzajem edukacyjnej zabawy, podczas której stary o nierz 

odwo a  si  do dawnej, rycerskiej tradycji.  

 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 23. 
 

Pasowanie na rycerza mia o dla Boles awa Krzywoustego szczególne znaczenie, gdy  zosta  

powo any do stanu rycerskiego; dzi ki niemu wkroczy  w doros o ; by o dla niego nagrod  

(uznaniem ze strony w adcy). Dla ch opca z obrazu by o zabaw ; poznawaniem tradycji. 

lub 

Dla Boles awa Krzywoustego pasowanie na rycerza by o uhonorowaniem jego zas ug oraz 

wiadectwem uznania w adcy i otaczaj cego ludu. Dla ch opca z obrazu by o to symboliczne 

zaspokojenie dzieci cych fantazji bycia rycerzem. 

 

Przyk ad odpowiedzi dopuszczalnej 

 

Dla Boles awa to wa ne wydarzenie, bo by o uroczyste i bra o w nim udzia  wiele osób, dla 

ch opca z obrazu nie by o tak wa ne, stanowi o form  zabawy z dziadkiem. 

 

 

Dokonywanie celowych operacji na tek cie     [1 punkt] 

 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 21. (0-1) 

Na podstawie przytoczonego ni ej fragmentu kro-

niki Galla Anonima napisz niezawieraj cy opinii 

spójny tekst, w którym uwzgl dnisz co najmniej 

cztery informacje o wyprawie Boles awa na Pomo-

rze. Nie cytuj. 

Ten e ch opczyna, z Marsowego zrodzon rodu, 

 

przekszta ci  fragment kroniki 

w tekst niezawieraj cy opinii 
(zadanie do tekstu II) 

 14

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2008 

pewnego razu wyruszy  na Pomorze, gdzie ju  wyra -

niej objawi  s aw  swojego imienia. Albowiem takimi 

si ami obleg  gród Mi dzyrzecze i z tak  gwa towno-

ci  do  szturmowa , e w kilku dniach zmusi  jego 

za og  do poddania si . Wróciwszy stamt d, niezmor-

dowany ch opiec da  nieco wytchnienia rycerzom, lecz 

zaraz powiód  ich tam e z powrotem.   
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, t um. R. Grodecki, Wroc aw 1989.

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza umiej tno  przekszta cenia tekstu w taki sposób, aby pozosta y w nim tyl-

ko informacje o wyprawie Boles awa na Pomorze. Ucze  powinien stworzy  spójny tekst 

w  postaci powi zanych ze sob  zda  i zawrze  w nim co najmniej 4 informacje. Zgodnie 

z  warunkami podanymi w poleceniu nie móg  pos ugiwa  si  cytatami z tekstu. 
 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 21. 
 

Boles aw wyprawi  si  na Pomorze. Obleg  Mi dzyrzecze i po kilkudniowym szturmie zdoby  

ten gród.  

 

 

Wypowiadanie si  na temat sytuacji problemowej przedstawionej 

w  tekstach kultury         [1 punkt] 

 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 30. (0-1) 

Wyja nij, co by o tragiczne w dorastaniu bohatera 

wiersza i jego rówie ników. 

 

 

wyja ni , na czym polega  tragizm 

sytuacji, w jakiej znale li si  bohater 

wiersza i jego rówie nicy  
(zadanie do tekstu IV) 

 

Komentarz 

Zadanie wymaga od ucznia zauwa enia w tek cie wiersza sytuacji, w której znalaz  si  boha-

ter wiersza, u wiadomienia sobie, e to okoliczno ci zmusi y go i jego rówie ników do udzia-

u w  walce zbrojnej, do zachowywania si  jak doro li, mimo e to, co nios a ze sob  wojna, 

by o sprzeczne z ich systemem warto ci.  
 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 30. 
 

Tragiczne w dorastaniu bohatera wiersza i jego rówie ników by o zetkni cie si  ze z em, 

okrucie stwem (znalezienie si  w sytuacji wojny; to, e musieli dorasta  w okupowanym kra-

ju;  tragiczna by a utrata bezpiecznego dzieci stwa). 

lub  

Tragiczne dla bohatera i jego rówie ników by o to, e zostali zmuszeni do zachowywania si  

jak doro li; okoliczno ci zmusza y ich do wzi cia udzia u w walce zbrojnej (z wrogiem). 

 

 

 15

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2008 

Tworzenie tekstu u ytkowego      [4 punkty] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 31. (0-4) redagowa  tekst na zadany temat, zacho-

wuj c wymogi typowe dla og oszenia Napisz og oszenie o odczycie na temat 

problemów dorastaj cej m odzie y, któ-

ry w  Twojej szkole wyg osi znany peda-

gog. 

 

 

tworzy  tekst dostosowany do sytuacji ko-

munikacyjnej 

tworzy  tekst spójny i zwi z y 

pisa  poprawnie pod wzgl dem j zykowym 

przestrzega  zasad ortografii i interpunkcji 
 

 

Komentarz 

Og oszenie jest krótkim tekstem o charakterze informacyjnym. Najcz ciej ma na celu po-

wiadomienie zainteresowanych o jakim  wydarzeniu czy sprawie. W zale no ci od przedmio-

tu og oszenia mo e równie  zawiera  elementy nak aniaj ce, perswazyjne.  

W przypadku powy szego zadania od uczniów oczekuje si  podania informacji 

o  miejscu, czasie i tematyce wyk adu oraz o wyk adowcy.  

Niezb dne jest dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, tj. zredagowanie 

tekstu na wskazany temat i zgodnie z wymogami typowymi dla og oszenia. Nale y tak e pa-

mi ta , e wypowied  w tej formie powinna by  zwi z a, stanowi  tekst uporz dkowany, za-

pisany z zachowaniem norm poprawno ci j zykowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.  

Uwaga! Za og oszenie o innej tematyce ni  podana w poleceniu lub wypowied  w innej for-

mie nie przyznaje si  punktów. 

 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 31. 
 

Uwaga! 

Dnia 19 wrze nia 2007 r. o godz. 16
00

 odb dzie si  wyk ad na temat dorastania m o-

dzie y, który wyg osi znany pedagog, autor ksi ki O problemach wieku dorastania. Spotka-

nie przewidziane jest do godz. 18
00

. Do zobaczenia w auli naszego liceum!  

Klasa Ia – organizator spotkania 

 

 

Og oszenie 

W budynku A Gimnazjum nr 3 w Marc awiu odb dzie si  wyk ad znanego pedagoga 

Marka Zaw odzkiego na temat problemów dorastaj cej m odzie y. Zainteresowanych prosi-

my o przybycie 6 czerwca 2008 roku o godz. 15
00

 na ul. S ab  23. 

Urz d Miasta Marc awia 

 

 

Zainteresowanych wyk adem o problemach dorastaj cej m odzie y informujemy, e 

22 kwietnia 2008 roku w naszym gimnazjum odb dzie si  spotkanie z prof. Samsonowiczem. 

Pocz tek godz. 17
00

, pracownia biologiczna.  

Organizatorzy 
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Przeczytaj, mo e to Ci  zainteresuje! 

30 maja o godz. 11
00 

w sali gimnastycznej odb dzie si  spotkanie ze znanym pedago-

giem, który wyg osi odczyt na temat problemów dorastaj cej m odzie y.  

Samorz d szkolny 

 

 

Uwaga! 

Cz onkowie ko a biologicznego organizuj  spotkanie ze znanym pedagogiem. Zainte-

resowanych wyk adem na temat problemów dorastaj cej m odzie y oczekuje si  

21  maja  2008 roku o godz. 14
00 

w wietlicy szkolnej. 

 
 

 

Redagowanie charakterystyki       [16 punktów] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 32. (0-16) 
Napisz charakterystyk  wybranego boha-

tera Syzyfowych prac Stefana eromskiego 

albo Kamieni na szaniec Aleksandra Ka-

mi skiego. Wyeksponuj w niej te cechy, 

które wiadcz  o dorastaniu charaktery-

zowanej postaci.  

 

Pami taj, e Twoja praca nie powinna 

by  krótsza ni  po owa wyznaczonego 

miejsca. 

 

napisa  zgodn  z tematem charakterystyk , 

w  tym: 

wybra  i przedstawi  odpowiedniego bohate-

ra literackiego  

poda  jego cechy  

wyeksponowa  te cechy bohatera, które  

wiadcz  o jego dorastaniu 

zilustrowa  podane cechy przyk adami dzia-

a , zachowa  bohatera 

podsumowa  wypowied  

stosowa  zasady typowe dla kompozycji bu-

dowanej wypowiedzi 

zredagowa  tekst spójny i logicznie uporz d-

kowany 

pisa  poprawnie pod wzgl dem j zykowym 

dostosowa  styl wypowiedzi do sytuacji ko-

munikacyjnej 

przestrzega  zasad interpunkcji i ortografii 

 

Komentarz: 

Redaguj c d u sz  form  wypowiedzi, uczniowie powinni wykaza  si  nast puj cymi  umie-

j tno ciami: 

– tworzenia tekstu na zadany temat 

– analizowania, porównywania, porz dkowania i syntetyzowania informacji zawartych 

w  tekstach kultury 

– formu owania, porz dkowania i warto ciowania argumentów  

– stosowania zasad organizacji tekstu 

– budowania wypowiedzi poprawnej pod wzgl dem j zykowym, stylistycznym, ortogra-

ficznym i interpunkcyjnym. 

Poprawne rozwi zanie zadania wymaga zarówno znajomo ci formy, w jakiej powi-

nien wypowiedzie  si  pisz cy, jak i uwa nej analizy polecenia, które okre la warunki nie-

zb dne do napisania tekstu zgodnego z tematem. Wybór postaci, która stanie si  przedmio-
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tem rozwa a , wymaga od ucznia znajomo ci konkretnych lektur. Nie powinien on jednak 

sprawi  pisz cym trudno ci, bowiem obie powie ci, zarówno „Syzyfowe prace” jak 

i  „Kamienie na szaniec”, znajduj  si  w podstawie programowej, która obliguje do ich prze-

czytania. Zgodnie z warunkami zapisanymi w poleceniu powinna to by  posta , której dzia-

ania pozwalaj  zarówno na wyeksponowanie cech wiadcz cych o jej dorastaniu, jak 

i  zilustrowanie ich przyk adami.  

Charakterystyka ma ustalon  struktur . Niezb dne jest zatem wyodr bnienie (oddzie-

lenie akapitami) zasadniczych cz ci pracy: wst pu, rozwini cia i zako czenia, wa na jest 

tak e tre ciowa i graficzna segmentacja tekstu – stosowanie np. akapitów, interlinii, bloku. 

Poprawnie napisany tekst powinien odznacza  si  logik  wywodu, by  uporz dkowany 

i  spójny. Oczekuje si  wi c od pisz cego powi zania poszczególnych zda  w spójn  ca o  

za pomoc  spójników, zaimków, wyra e  przyimkowych itp. Niedopuszczalne s  dygresje 

rozbijaj ce temat, powtórzenia my li, zdania pozbawione logicznego uporz dkowania.  

Niezwykle wa ne jest równie  dostosowanie stylu wypowiedzi do sytuacji komunika-

cyjnej – w charakterystyce nie mo e zabrakn  s ownictwa oceniaj cego i  warto ciuj cego. 

Od ucznia wymaga si  tak e, by jego tekst by  bezb dny pod wzgl dem j zykowym 

i zapisany zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji.  

Uwaga! Za prac  na inny temat pisz cy nie otrzymuje punktów, a wypracowanie musi zaj  

co najmniej po ow  wyznaczonego miejsca. W wypadku krótszych tekstów punkty przyznaje 

si  wy cznie w zakresie realizacji tematu.  

 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi uczniowskich do zadania 32. 
 

Przyk ad 1. 

 

Dorastanie jest szczególnie wa nym okresem w yciu ka dego cz owieka. Rozpoczy-

na si  wtedy poszukiwanie w asnej drogi, poznawanie swoich mo liwo ci oraz  dostrzeganie 

z o ono ci otaczaj cego wiata. Niedo wiadczeni m odzi ludzie nie zawsze potrafi  dokona  

w a ciwych wyborów. Cz sto ulegaj  wp ywom osób, które staraj  si  wykorzysta  ich za-

ufanie dla osi gni cia w asnych celów. W takiej sytuacji znalaz  si  Marcin Borowicz, boha-

ter „Syzyfowych prac” Stefana eromskiego. 

Pochodzi  on ze zubo a ej rodziny szlacheckiej. Wzrasta  w domu, który dawa  mu 

poczucie bezpiecze stwa. Rodzice opiekowali si  synem i troszczyli o jego przysz o , ale 

nie mogli zapewni  mu korepetytora, poniewa  nie by o ich na to sta . Tote  gdy Marcin 

sko czy  osiem lat, opu ci  rodzinny dom, aby kszta ci  si  najpierw w Owczarach, 

a  pó niej w Klerykowie.  

M ody Borowicz by  ch opcem wra liwym i uczuciowym, o czym wiadczy jego sto-

sunek do matki. To g ównie ona troszczy a si  o jego przysz o  i wspiera a w trudnych 

chwilach. Mi o  i przywi zanie do niej wyra a scena, w której Marcin zarzuca bryczk  mat-

ki nar czem bzu. Po jej mierci ch opiec poczu  si  zagubiony i osamotniony. Przesta  si  in-

teresowa  nauk  i zacz  mie  problemy w szkole. Potrzebowa  doros ego przewodnika, 

a  nie móg  nim by  ojciec zaj ty ratowaniem resztek maj tku, dlatego z atwo ci  podda  si  

wp ywom profesora Zabielskiego.  

Profesor traktowa  Borowicza bardzo powa nie, tote  szybko zdoby  jego zaufanie. 

Tymczasem Zabielski to wykorzysta  i wci gn  Marcina, który nie zdawa  sobie sprawy 

z  niebezpiecze stwa wynarodowienia, w dzia alno  rusyfikacyjn , sk aniaj c go do kiero-

wania ko em naukowym propaguj cym rosyjsk  kultur .  

Marcin by  lojalny wobec swoich opiekunów, wi c – jako jedyny – skrytykowa  wy-

st pienie Waleckiego na lekcji historii, zachowuj c si  wobec niego niegodziwie. Akceptuj c 
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dzia ania carskich urz dników, wykaza  s abo  charakteru. Potrafi  krytykowa  i  pot pia  

swoich kolegów, wydawa o mu si  bowiem, e wiadomie kieruje w asnym yciem i doko-

nuje trafnych wyborów.  

Dopiero recytacja „Reduty Ordona” przez Zygiera sprawi a, e w post powaniu Mar-

cina nast pi y zmiany. Wstrz s, jakiego dozna  podczas lekcji j zyka polskiego, wyzwoli  

w  nim potrzeb  refleksji. Marcin przypomnia  sobie wtedy opowiadanie strzelca Nogi 

o  powsta cu zam czonym przez Moskali. Od tego momentu zacz  dojrzale ocenia  zabiegi 

rusyfikatorów i zda  sobie spraw  z tego, e sta  si  obiektem manipulacji. Potrafi  krytycznie 

spojrze  na swoje dotychczasowe zachowanie, co spowodowa o, e umocni a si  jego wi  

z  kolegami, a ratuj c ich przed profesorem Majewskim, da  wyraz swej pogardzie wobec 

szpiega i donosiciela. 

Marcin potrafi  zdoby  si  na odwag  zerwania wi zi cz cych go z  rusyfikatorami, 

co wiadczy o dojrza o ci jego decyzji. Wybra  drog  zgodn  z w asnym sumieniem. Rozpo-

cz  wiadome kszta towanie swojego charakteru, odzyskuj c poczucie to samo ci narodo-

wej. Poznawanie dzie  polskiej literatury dawa o mu wewn trzn  si  i dum  z bycia Pola-

kiem. Zdo a  pokona  wewn trzn  s abo  i to w a nie w najwi kszym stopniu dowodzi, e 

sta  si  cz owiekiem samodzielnym i dojrza ym. Marcin zaimponowa  mi umiej tno ci  pod-

noszenia si  z upadków i pokonywania w asnych s abo ci. Ceni  ludzi, którzy potrafi  przy-

zna  si  do b dów i znale  drog  do ich naprawienia. 

 

 

Przyk ad 2. 

 

We wspó czesnym wiecie m ody cz owiek cz sto poszukuje autorytetów, by uzyska  

wsparcie w rozwi zywaniu problemów okresu dojrzewania. Niekiedy tymi autorytetami staj  

si  postacie historyczne lub literackie. Spo ród bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra 

Kami skiego na uwag  zas uguje niew tpliwie Aleksy Dawidowski, który w okresie dora-

stania potrafi  tak ukszta towa  swój charakter, e sta  si  dla mnie wzorem do na ladowania. 

Alek by   wysokim, szczup ym m odzie cem o jasnych w osach. Mówi  szybko 

i  gwa townie, a przy tym gestykulowa . Zawsze si  spieszy  i szybko podejmowa  decyzje.  

Dorasta  w bardzo dobrych warunkach domowych (jego ojciec by  kierownikiem fa-

bryki), a tu  przed wybuchem II wojny wiatowej zda  matur  w jednej z renomowanych 

szkó  warszawskich.  

Dawidowski mia  bardzo ciekaw  osobowo . By  przyk adem tzw. niespokojnego 

ducha. Poszukiwa  przygód i ci g ych wyzwa . Nie lubi  chodzi  utartymi cie kami. Ju  

w  okresie szkolnym okaza o si , e mia  zdolno ci przywódcze. By  szczery, bezpo redni 

i  uczynny, dzi ki czemu gromadzi  wokó  siebie rówie ników. W trudnych sytuacjach umia  

by  pomocny i opanowany. Kiedy podczas pobytu Alka na wsi syn jego gospodarza zrani  

si  w nog , Dawidowski potrafi  szybko i skutecznie udzieli  mu pomocy. Podobnie zacho-

wa  si  po rozpocz ciu dzia a  wojennych przez Niemców, organizuj c wsparcie dla rannych 

ludzi ze zbombardowanego poci gu.  

To w a nie wybuch wojny spowodowa  przedwczesne dojrzewanie Alka. Po areszto-

waniu ojca i jego mierci musia  sta  si  g ow  rodziny. Zacz  zarabia  na ycie. Zajmowa  

si  szkleniem okien, pó niej pracowa  jako rikszarz, a nast pnie jako drwal. By  bardzo 

zwi zany z matk  i pomaga  jej w pracach domowych. O jego dojrzewaniu wiadczy te  d -

enie do ci g ego kszta towania swojego charakteru. Stara  si  nieustannie analizowa  w a-

sne post powanie, pragn c sta  si  cz owiekiem opanowanym  i rozwa nym. By o to dla nie-

go szczególnie istotne, bo czasem cechowa a go sk onno  do brawury. Zacz  pracowa  nad 

osi gni ciem silnej woli, dlatego czyni  ró ne postanowienia. Poprzysi g  sobie, e dopóki 

ojciec nie wróci, nie b dzie jad  cukru ani s odyczy i podejmie dzia ania przeciwko okupan-
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tom. Zdecydowa  wi c, e we mie udzia  w akcjach ma ego sabota u prowadzonych przez 

organizacj  Wawer. Akcje te dowiod y, e Alek by  bardzo odwa ny. Pragn  jednak ci gle 

si  sprawdza , np. zrywaj c niemieckie flagi w ruchliwych punktach miasta czy odkr caj c 

p yt  z  niemieckimi napisami z pomnika Miko aja Kopernika, który sta  na wprost Komendy 

G ównej granatowej policji.  

 W miar  dorastania Alek stawa  si  coraz bardziej odpowiedzialny i powa ny. Wa-

runki, w których dojrzewa , wykszta ci y w nim twardo , szorstko , m sko  i sk onno  

do refleksji. Umocni y te  w nim przekonanie, e najwa niejsz  warto ci  jest przyja . Po-

trafi  on po wi ci  wszystko dla ratowania Rudego, nawet w asne ycie. Szczególnie wzru-

szaj cy jest fakt, e  do  ostatnich chwil my la  o nim, nie licz c si  z w asnym cierpieniem.  

Dawidowski mia  silne zasady moralne, dlatego najpowa niejszym problemem okre-

su jego dorastania sta a si  sprawa odebrania komu  ycia, nawet je li ten kto  by  wrogiem. 

Musia  wi c nieustannie rozwa a , czy jego post powanie jest s uszne.  

Alek jest mi szczególnie bliski, poniewa  przez ca y okres dorastania pracowa  nad 

swoim charakterem i podejmowa  trudne wyzwania, jakie stawia a przed nim okupacyjna 

rzeczywisto . By  wierny swoim zasadom i postanowieniom. Stanowi wzór do na ladowa-

nia jako prawdziwy przyjaciel i odwa ny patriota, który umia  „pi knie y  i pi knie umie-

ra ”. 
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