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Miejsce na identyfikacj´ szko∏y

LISTOPAD
ROK 2009 

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY 
Z OPERONEM 

J¢ZYK POLSKI

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pra cy 180 mi nut

In struk cja dla zda jà ce go

1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 8 stron.
Ewen tu al ny brak zg∏oÊ prze wod ni czà ce mu ze spo ∏u nad zo -
ru jà ce go eg za min. 

2. Roz wià za nia za daƒ za mieÊç w miej scu na to prze zna czo -
nym. 

3. Pisz czy tel nie. U˝y waj d∏u go pi su/pió ra tyl ko z czar nym
tu szem/atra men tem. 

4. Nie u˝y waj ko rek to ra, a b∏´d ne za pi sy wy raê nie prze kreÊl. 
5. Pa mi´ taj, ˝e za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga jà oce nie. 
6. Mo ̋ esz ko rzy staç ze s∏ow ni ka po praw nej pol sz czy zny

i s∏ow ni ka or to gra ficz ne go.

˚y czy my po wo dze nia!

PESEL ZDAJÑCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez

dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJÑCEGO

Za napisanie
wypracowania

mo˝na otrzymaç
∏àcznie

40 punktów
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Two rze nie tek stu w∏a sne go w zwiàz ku z tek stem li te rac kim za miesz czo nym w ar ku szu.
Wy bierz te mat i na pisz wy pra co wa nie nie krót sze ni˝ trzy stro ny (oko ∏o 250 s∏ów).

Te mat 1: Ro la na wià zaƒ do twór czo Êci Le opol da Staf fa w Kwia tach pol skich Ju lia na Tu wi ma.
Opra cuj te mat, do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji obu utwo rów.

Ju lian Tu wim, Kwia ty pol skie (frag ment)

Przede mnà ksià˝ ka. Lecz ju˝ in na.
Wier sze, od któ rych nie po tra fi´
Ode rwaç si´ od dwóch lat pra wie,
Ksià˝ ka – roz pa czy mo jej win na,
Roz ko szy, smut ku i za chwy tu,
Âmie j´ si´ nad nià, wzdy cham, p∏a cz´,
Ksià˝ ka – no wi na pe∏ na mi tów
I sta rych s∏ów, i no wych zna czeƒ.
Ty tu∏ (li te ry sà czer wo ne):
„Wy bór po ezji”. Fo to gra fia
Au to ra w pro fil nam przed staf fia:
Wy so ko czo ∏y i bro da ty,
Z opusz czo ny mi w dó∏ oczy ma,
Ksià˝ k´ – czy r´ k´ na niej – trzy ma,
Za nim, w wa zo nie, mgli ste kwia ty.
Czy tam, po sto kroç ju˝ czy ta ne,
Stro fy li Êcia mi prze pla ta ne. 
[…]
Czy tam: „Po ezja sta rych stud ni” – –
Tak, to po ezja: gdy g∏os dud ni
W ch∏od nym, sple Ênia ∏ym mro ku stud ni;
I to po ezja: mar twy ze gar – –
Mil cze nie, Êmierç, a czas ubie ga.
Strych, nie me skrzyp ce, ju˝ bez graj ka – –
I one mar twe, jak ten ze gar:
Sà, ale pieÊƒ si´ nie roz le ga.
Ru pie cie stry chów – mar noÊç, mar noÊç,
Znie ru cho mie nie i umar ∏oÊç…
„Ksi´ ga, gdzie nie za po mi naj ka 
Drze mie” – znów mar twoÊç, za prze sta nie,
Jak ze gar, skrzyp ce: bez ruch, trwa nie. – –
Dzie ciƒ stwo, pe∏ ne snów, onie mieƒ…
Znam to. Przy cho dzi chwi la cza sem,
Gdy znu ̋ ´ si´ ha ∏a sem gwa rów
I na gle czu j´, jak na zie mi´
Âmierç spa da. Os∏u pia ∏y, drze mi´ – –
… „By ∏y dzie ciƒ stwu me mu la sem
Cza rów… Zbie ra ∏em za rdze wia ∏e
Klu cze” – – I znów ru pie cie, gra ty,
Jak ze gar, skrzyp ce, ksi´ ga, kwia ty
I strych, i stud nia – wszyst ko sta re,
Ska za ne Êmier ci na ofia r´;
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Tak od za ra nia do sta ro Êci
Trwa nisz czy ciel skiej mo cy po Êcig
(I to po ezja? Jak la tar ki
Ma gicz nej cu da na ta pe cie?).
Wszyst ko jak ja: mo ty le, mar ki,
Od jaz dy w wszyst kie Êwia ta cz´ Êcie,
Sen nie do rzecz ny… sen jak szcz´ Êcie…

Jak on wie wszyst ko, ten cza ro dziej…
We Lwo wie? Nie. To by ∏o w ¸o dzi.
To by ∏o wsz´ dzie i tak sa mo!
Tak, to po ezja, bo – to sa mo…

Le opold Staff, Dzie ciƒ stwo

Po ezja sta rych stud ni, ze psu tych ze ga rów,
Stry chu i nie mych skrzy piec p´k ni´ tych bez graj ka,
Z˝ó∏ k∏a ksi´ ga, gdzie usch∏a nie za po mi naj ka
Drze mie – by ∏y dzie ciƒ stwu me mu la sem cza rów…

Zbie ra ∏em za rdze wia ∏e, sta re klu cze… Baj ka
Szep ta ∏a mi, ˝e klucz jest dziw nym da rem da rów,
˚e otwo rzy mi zam ki skry te w taj ny pa rów,
Gdzie wej d´ – bla dy ksià ̋ ´ z ob ra zów Van Dyc ka.

Mo ty le -m po tem zbie ra∏, ma gicz nej la tar ki
Cu da wy wo ∏y wa ∏em na Êcien nej ta pe cie
I gro ma dzi ∏em d∏u gi czas pocz to we mar ki1…

Bo by ∏o to jak po dró˝ sza lo na po Êwie cie,
Pe∏ ne przy gód od jaz dy w wszyst kie Êwia ta cz´ Êcie…
Sen s∏od ki, nie do rzecz ny, jak szcz´ Êcie… jak szcz´ Êcie…

Te mat 2: Do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji po da nych utwo rów i za pre zen tuj przed sta wio nà w nich
kon cep cj´ cz∏o wie ka i je go ˝y cia. Zwróç uwa g´ na spo sób ukszta∏ to wa nia wy po wie dzi
po etyc kiej.

Jan Ko cha now ski, PieÊƒ XIX

Jest kto, co by wzgar dziw szy te do cze sne rze czy
Chcia∏ ze mnà do brà tyl ko s∏a w´ mieç na pie czy,
A sta raç sie, po nie wa˝ mu si znisz czeç cia ∏o, 
Aby imi´ przy nam niej po nas tu zo sta ∏o? 

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

1 marka – przest. znaczek pocztowy
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

I szko da zwaç cz∏o wie kiem, kto by dl´ ce ˝y je
Tka jàc, le jàc w si´ wszyt ko, pó ki zsta wa szy je; 
Nie chcia∏ nas Bóg po ∏o ̋ yç rów no z be sty ja mi: 
Da∏ nam ro zum, da∏ mo w´, a ni ko mu z na mi. 

Prze to chciej my wziàç przed si´ my Êli god ne sie bie, 
My Êli wa˝ ne na zie mi, my Êli wa˝ ne w nie bie; 
S∏u˝ my po czci wej s∏a wie, a ja ko kto mo ̋ e, 
Niech ku po ̋ yt ku do bra spól ne go po mo ̋ e. 

Ko mu dow ci pu rów no z wy mo wà do sta je, 
Niech szcze pi mie dzy ludê mi do bre oby cza je, 
Nie chaj czy ni po rzà dek, roz ter kom za bie ga, 
Praw oj czy stych i pi´k nej swo bo dy prze strze ga. 

A ty, coç Bóg da∏ si ∏´ i ser ce po te mu, 
Uderz si´ z po ga ni nem, ja ko s∏u sze cne mu; 
Pro stak to, któ ry woj sko z wiel ko Êci sza cu je: 
Zwy ci´ stwo licz by nie chce, m´ stwa po trze bu je. 

Âmia ∏e mu wsz´ dy rów no, a o wol noÊç mi ∏à
Go dzi si´ oprzeç, by wi´c i ostat nià si ∏à; 
Nie prze gra, kto fry mar czy na s∏a w´ ˝y wo tem: 
Aza by go le piej da∏ w cie niu dar mo po tem?

Mi ko ∏aj S´p -Sza rzyƒ ski, So net IV. O woj nie na szej, któ rà wie dzie my z sza ta nem, Êwia tem i cia ∏em

Po kój – szcz´ Êli woÊç, ale bo jo wa nie 
Byt nasz pod nieb ny. On sro gi ciem no Êci 
Het man i Êwia ta ∏a ko me mar no Êci 
O na sze pil no czy nià ze pso wa nie.

Nie do syç na tym, o nasz mo˝ ny Pa nie! 
Ten nasz dom – cia ∏o, dla zbie g∏ych lu bo Êci 
Nie bacz nie zaj êrzàc du cho wi zwierzch no Êci, 
UpaÊç na wie ki ˝à daç nie prze sta nie.

Có˝ b´ d´ czy ni∏ w tak strasz li wym bo ju, 
Wà t∏y, nie bacz ny, roz dwo jo ny w so bie? 
Kró lu po wszech ny, praw dzi wy po ko ju 
Zba wie nia me go jest na dzie ja w To bie!

Ty mnie przy so bie po staw, a prze zpiecz nie 
B´ d´ wo jo wa∏ i wy gram sta tecz nie!
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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