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PRZYKŁADOWY
ARKUSZ EGZAMINACYJNY
Z J ZYKA POLSKIEGO
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 180 minut
Instrukcja dla zdaj cego
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron.
Ewentualny brak zgło
przewodnicz cemu zespołu
nadzoruj cego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. U ywaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie u ywaj korektora, a bł dne zapisy wyra nie przekre l.
5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie.
6. Podczas egzaminu mo esz korzysta ze słownika poprawnej
polszczyzny i słownika ortograficznego.
yczymy powodzenia!

Za rozwi zanie
wszystkich zada
mo na otrzyma
ł cznie
70 punktów
Cz
I – 10 pkt
Cz
II – 40 pkt

Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
na wzór oryginalnego arkusza maturalnego.
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Cz

I – rozumienie czytanego tekstu (10 pkt)

Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie odpowiedz na pytania. Odpowiadaj tylko na podstawie
tekstu i tylko własnymi slowami. chyba, e zostaniesz poproszony o zacytowanie. Udzielaj
tylu odpowiedzi, o ile jeste proszony.

Artysta i jego epoka
1.
Sztuka mo e wi c by oszuka czym luksusem. Nic dziwnego zatem, e ludzie czy
arty ci zechcieli cofn si i powróci do prawdy. Zaprzeczyli prawu artysty do samotno ci i
jako temat zaproponowali mu nie marzenie, lecz rzeczywisto , któr
yj i której
do wiadczaj wszyscy. Pewni, e sztuka dla sztuki, tak przez swoje tematy jak i styl, wymyka
si rozumieniu mas albo te nie wyra a nic z ich prawdy, za dali aby artysta mówił o
wiekszo ci i dla niej. Niech wyrazi cierpienia i szcz cie wszystkich w j zyku wszystkich, a
b dzie rozumiany powszechnie. W nagrod za absolutn wierno
prawdzie osi gnie
całkowit komunikatywno .
2.
Ten ideał komunikatywno ci powszechnej jest ideałem ka dego wielkiego artysty.
Wbrew rozpowszechnionemu przes dowi, je li ju nikt nie ma prawa do samotno ci, to
wła nie artysta. Sztuka nie mo e by monologiem. Artysta nieznany i samotny, zwracaj c si
do potomno ci, potwierdza jedynie swoje najgł bsze powołanie. Przekonany, e dialog ze
współczesno ci głuch albo zaj t czym innym jest niemo liwy, woła o dialog z przyszłymi
generacjami.
3.
eby jednak mówi o wszystkich i do wszystkich, trzeba mówi o tym, co wszyscy
znaj , i o wspólnej nam realno ci. Morze, deszcz, potrzeba, pragnienie, walka ze mierci –
oto co nas wszystkich jednoczy. Podobni jeste my do siebie przez to, co widzimy razem, co
cierpimy razem. Sny zmieniaj si wraz z lud mi, ale realno
wiata jest nasz wspóln
ojczyzn . Ambicja realizmu jest wi c słuszna, bo gł boko zł czona z artystyczn przygod .
4.
B d my wi c realistami. Lub raczej usiłujmy nimi by , je li to mo liwe. Nie jest
bowiem pewne, czy to słowo ma sens i czy realizm jest mo liwy, cho by był upragniony.
Zapytajmy wpierw, czy czysty realizm istnieje w sztuce. Je li wierzy deklaracjom
naturalistów z ubiegłego wieku, realizm to dokładne odtworzenie rzeczywisto ci. Byłby wi c
w stosunku do sztuki tym, czym fotografia w stosunku do malarstwa: pierwsza odtwarza, gdy
drugie wybiera. Ale co odtwarza i czym jest realno ? Nawet najlepsza fotografia nie
odtwarza do wiernie ani nie jest do c realistyczna. Có na przykład bardziej realnego w
naszym wiecie ni ycie człowieka i co uka e je realniej ni film realistyczny? Lecz przy
spełnieniu jakich warunków taki film mogłby powsta ? Całkowicie wyimaginowanych.
5.
Nale ałoby sobie wyobrazi idealn kamer , dzie i noc skierowan na tego człowieka
i rejestruj c bez przerwy jego najdrobniejsze ruchy. Rezultatem byłby film, którego sama
projekcja trwałaby tyle, co ycie człowieka i który mogliby ogl da jedynie ludzie
rezygnuj cy z własnej egzstencji, by po wi ci si wył cznie szczegółom egzystencji cudzej.
I nawet przy spełnieniu tych warunków ów niewyobra alny film nie byłby realistyczny. Z tej
prostej przyczyny, e realno
ycia człowieka nie mie ci si tylko w nim samym. Jest ona w
innych yciach, które nadaj form jego yciu, przede wszystkim istot kochanych, które
nale ałoby z kolei sfilmowa , a tak e osób nieznanych, pot nych i nieznacz cych,
współobywateli, policjantów, profesorów, niewidzianych współtowarzyszy z kopal i
warsztatów, dyplomatów i dyktatorów, reformatorów religijnych, artystów tworz cych mity
dla naszej postawy rozstrzygaj ce, ludzi uosabiaj cych wreszcie władczy przypadek, który
rz dzi najbardziej nawet uprz dkowanymi egzystencjami. Jedyny wi c mo liwy film
realistyczny to ten, który niewidzialny aparat ukazuje nam na ekranie wiata. Jedynym artyst
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realistycznym byłby Bóg, gdyby istniał. Inni arty ci sił rzeczy nie mog by wierni
realno ci.
6.
W konsekwencji arty ci, którzy nie chc społecze stwa mieszcza skiego i jego sztuki
formalnej, którzy pragn ukaza realno i tylko realno , znajduj si w sytuacji bez wyj cia.
Powinni by realistami, a nie mog . Chc podporz dkowa swoj sztuk rzeczywisto ci, a
niepodobna opisa rzeczywisto ci, nie dokonuj c w niej wyboru, który uzale nia j od
oryginalnej zasady twórczej. (...)
7.
Przyznaje si szczerze, e nie mo na odtworzy rzeczywisto ci, nie dokonuj c w niej
wyboru i odrzuca si przy tym teori realizmu sformułowan w XIX wieku. Trzeba wi c
znale now zasad wyboru, która pozwoliłaby zorganizowa wiat. Ta zasada nie dotyczy
jednak realno ci nam znanej, ale realno ci przyszłej. eby dobrze odtworzy to, co jest, trzeba
pokaz c równie to, co b dzie.
Na podstawie: Camus Albert, Artysta i jego epoka [w tego :] Mit Syzyfa, Warszawa 2001, s. 132–135.

Zadanie 1. (2 pkt)
Jak rozumiesz twierdzenie Alberta Camusa, i sztuka mo e by oszuka czym luksusem?
Odpowiedz dwoma zdaniami.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)
Na czym polega powołanie artysty? (akapit 2.)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)
Jakie rozwa ania ł cz akapit 3 z akapitem 4?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Zadanie 4. (2 pkt)
Na podstawie akapitu 5. napisz w trzech zdaniach, dlaczego autor uwa a, e jedynym artyst
realistycznym byłby Bóg?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zdanie 5. (2 pkt)
Dlaczego artysta nie b dzie nigdy w pełni realist ? (akpit 6.)
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)
Jakie funkcje spełnia w tek cie tryb przypuszczaj cy czasownika?
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)
Do jakiego gatunku literackiego zaliczysz powy szy tekst? Podkre l wła ciw odpowied .
a) felieton
b) esej filozoficzny
c) opowiadanie
d) nowela
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Cz
II. Tworzenie tekstu własnego w zwiazku z tekstem literackim
zamieszczonym w arkuszu (40 pkt)
Temat: Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Jana Lechonia Herostrates ze
szczegółnym uwzgl dnieniem relacji artysta – tradycja romantyczna i artysta –
ojczyzna. Zwró uwag na konteksty historyczne i nawi zania literackie.

Jan Lecho , Herostrates
Czyli to b dzie w Sofii, czyli w Waszyngtomnie
Od egipskich piramid do niegów Tobolska
Na tysi czne si wiorsty rozsiadła nam Polska,
Papuga wszystkich ludów – w cierniowej koronie.
Kaleka jak beznodzy ołnierze szpitalni,
Co b d ze lz wieczn chodzili po wiecie,
Taka wyszła nam Polska z urz du w powiecie
I taka si powlokła do robót – w kopalni.
Dziewczyna na matczyne niepomna przestrogi,
Nieprawny dóbr sukcesor, oranych przez dzieci,
Robaczek wi toja ski, co w nocy za wieci,
Wspomnieniem dawnych bogactw yj cy ubogi.
A dzisiaj mi si w zimnym powiewie jesieni,
W szele cie rdzawych li ci, lec cych z kasztanów,
Wydała ko ciotrupem spod wszystkich kurhanów,
Co czeka trwo ny chwili, gdy ciało odmieni.
O! zwalcie mi łazienki królewskie w Warszawie,
Bezduszne, zimnym rylcem drapane marmury,
Pokruszcie na kawałki gipsowe figury,
A Ceres kłosono n utopcie mi w stawie.
Czy widzisz te kolumny na wyspie w teatrze,
Co widok mi zamkn ły daleki na cie aj?
Ja tobie rozkazuj ! W te słupy uderzaj
I bij w nie, a rozkruszysz, a lad si ich zatrze.
Je eli gdzie na Starym uka e si Mie cie
I utkwi w was Kili ski swe oczy zielone,
Zabijcie go ! – A trupa zawleczcie na stron
I tylko wie mi o tym radosn przynie cie.
Ja nie chc nic innego, niech jeno mi płacze
Jesiennych wiatrów g d ba w półnagich badylach;
A latem niech si sło ce przegl da w motylach,
A wiosn – niechaj wiosn , nie Polsk zobacz .
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Bo w nocy spa nie mog i we dnie si trudz
My lami, co mi w serce wrastaj zw tpieniem,
I chciałbym raz zobaczy , gdy przeszło wy eniem,
Czy wszystko w pył rozkusz , czy... Polsk obudz .
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