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W artykule zamieszczamy pytania maturalne. Ka¿dy mo¿e sprawdziæ, czy przypadkiem ju¿ teraz nie móg³by przyst±piæ do
matury - odpowiadaj±c czasem na nieco k³opotliwe, innym razem na trywialnie ³atwe pytania.

Czê¶æ I - rozumienie czytanego tekstu

Przeczytaj uwa¿nie tekst, a nastêpnie wykonaj zamieszczone pod nim zadania. Odpowiadaj jedynie na podstawie
tekstu i w³asnymi s³owami - chyba ¿e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste¶ proszony. W
zadaniach zamkniêtych wybierz tylko jedn± z zaproponowanych odpowiedzi.

Jan Pawe³ II, Naród a kultura

- Ka¿dy wierz±cy wie, ¿e pocz±tków historii cz³owieka trzeba szukaæ w Ksiêdze Rodzaju. Równie¿ pocz±tków ludzkiej
kultury trzeba szukaæ na tych stronach. [&]
- Trzeba, aby¶my mieli przed oczyma ten zarys pierwotnego stanu cz³owieka, gdy wrócimy jeszcze raz do pierwszego
rozdzia³u Ksiêgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka na obraz i podobieñstwo swoje i
powiedzia³: "Czyñcie sobie ziemiê poddan±" (por. Rdz 1, 28). Te s³owa bowiem s± najpierwotniejsz± i najbardziej
kompletn± definicj± ludzkiej kultury. Czyniæ sobie ziemiê poddan± to znaczy odkrywaæ i potwierdzaæ prawdê o w³asnym
cz³owieczeñstwie, które jest w równej mierze udzia³em mê¿czyzny i kobiety. Bóg temu cz³owiekowi, jego
cz³owieczeñstwu, da³ ca³y stworzony ¶wiat widzialny i równocze¶nie mu go zada³. [&]
- Na pierwszych stronach Ksiêgi Rodzaju dotykamy samej istoty tego, co siê nazywa kultur±, wydobywaj±c jej
znaczenie najbardziej pierwotne i podstawowe, od którego mo¿emy z kolei doj¶æ do tego, co stanowi prawdê naszej
cywilizacji przemys³owej. Widaæ, ¿e zarówno na tym pierwotnym etapie, jak i dzi¶ cywilizacja jest i pozostaje zwi±zana z
rozwojem poznania prawdy o ¶wiecie, czyli z rozwojem nauki. To jest jej wymiar poznawczy. By³oby rzecz± potrzebn±
zatrzymaæ siê i przeanalizowaæ dog³êbnie pierwsze trzy rozdzia³y Ksiêgi Rodzaju, stanowi±ce pierwotne ¼ród³o, z
którego mo¿emy zaczerpn±æ. Istotne bowiem dla ludzkiej kultury jest nie tylko ludzkie poznanie ¶wiata zewnêtrznego,
ale równie¿ siebie samego. [&]
- W kulturê cz³owieka od samego pocz±tku wpisany jest bardzo g³êboko element piêkna. Piêkno wszech¶wiata
jest jak gdyby odbite w oczach Boga, o którym powiedziano: "A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o bardzo dobre"
(Rdz 1, 31). Za "bardzo dobre" zosta³o uznane przede wszystkim pojawienie siê pierwszej pary, stworzonej na obraz i
podobieñstwo Boga, w ca³ej pierwotnej niewinno¶ci i w tej nago¶ci, jaka by³a udzia³em cz³owieka przed grzechem
pierworodnym. To wszystko le¿y u podstaw kultury wyra¿aj±cej siê w dzie³ach sztuki, czy to bêd± dzie³a malarstwa,
rze¼by, architektury, czy dzie³a muzyczne, czy inne rezultaty twórczej wyobra¼ni i my¶li.
- Ka¿dy naród ¿yje dzie³ami swojej kultury. My, Polacy, na przyk³ad, ¿yjemy tym wszystkim, czego pocz±tek
odnajdujemy w pie¶ni Bogurodzica - najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak te¿ starodawnej melodii z ni± zwi±zanej.
Kiedy by³em w Gnie¼nie w 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, mówi³em o tym do m³odzie¿y
zgromadzonej na Wzgórzu Lecha. [&] Pie¶ñ Bogurodzica sta³a siê hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem
prowadzi³ zastêpy polskie i litewskie do walki z Krzy¿akami. Równocze¶nie istnia³a ju¿ pochodz±ca z Krakowa druga
tradycja, zwi±zana z kultem ¶w. Stanis³awa. Wyrazem tej tradycji jest ³aciñski hymn Gaude Mater Polonia, ¶piewany
do dzisiaj w jêzyku ³aciñskim, tak jak Bogurodzica ¶piewana jest w jêzyku staropolskim. Te dwie tradycje przenikaj±
siê. Wiadomo, ¿e ³acina przez d³ugi czas by³a obok polszczyzny mow± kultury polskiej. Po ³acinie by³y pisane
poezje, jak na przyk³ad Janicjusza, czy te¿ traktaty politycz-no-moralne, na przyk³ad Andrzeja Frycza Modrzewskiego
czy Stanis³awa Orzechowskiego, wreszcie dzie³o Miko³aja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium. Równolegle
rozwija siê polska literatura, poczynaj±c od Miko³aja Reja i Jana Kochanowskiego, dziêki któremu osi±ga ona najwy¿szy poziom europejski. Psa³terz Dawidów Kochanowskiego ¶piewany jest do dzisiaj. Treny za¶ s± szczytem liryki,
natomiast Odprawa pos³ów greckich - znakomitym dramatem nawi±zuj±cym do wzorów staro¿ytnych.
- To wszystko, co tutaj powiedzia³em, ka¿e mi wróciæ do przemówienia w UNESCO, które po¶wiêci³em roli kultury w ¿yciu
narodów. Si³± tamtego przemówienia by³o to, ¿e nie by³o ono teori± kultury, ale ¶wiadectwem o kulturze - zwyczajnym
¶wiadectwem cz³owieka, który na podstawie w³asnego do¶wiadczenia dawa³ wyraz temu, czym by³a kultura w
dziejach jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach wszystkich narodów. [&] Trzeba siê pytaæ, jak to wspólne,
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ogólnoludzkie bogactwo wszystkich kultur mo¿e pomna¿aæ siê w czasie i jak bardzo trzeba przestrzegaæ w³a¶ciwego
stosunku pomiêdzy ekonomi± a kultur±, a¿eby nie zniszczyæ tego dobra, które jest wiêksze, które jest bardziej ludzkie, na
rzecz cywilizacji pieni±dza, na rzecz dyktatury jednostronnego ekonomizmu. W tym bowiem przypadku niewa¿ne jest,
czy bêdzie to dyktatura pod postaci± marksistowsko-tota-litarn±, czy te¿ zachodnio-liberaln±. We wspomnianym
przemówieniu mówi³em miêdzy innymi: "Cz³owiek ¿yje prawdziwie ludzkim ¿yciem dziêki kulturze. (...) Kultura jest
w³a¶ciwym sposobem istnienia i bytowania cz³owieka. (...) Kultura jest tym, przez co cz³owiek jako cz³owiek staje
siê bardziej cz³owiekiem: bardziej "jest" (...). Naród bowiem jest t± wielk± wspólnot± ludzi, któr± ³±cz± ró¿-ne spoiwa, ale
nade wszystko w³a¶nie kultura. Naród istnieje "z kultury" i "dla kultury". I dlatego w³a¶nie jest ona tym znamienitym
wychowawc± ku temu, aby "bardziej byæ" we wspólnocie, która ma d³u¿sz± historiê ni¿ cz³owiek i jego rodzina. (...)
Jestem synem narodu, który przetrwa³ najstraszliwsze do¶wiadczenia dziejów, którego wielokrotnie s±siedzi skazywali na
¶mieræ - a on pozosta³ przy ¿yciu i pozosta³ sob±. Zachowa³ w³asn± to¿samo¶æ i zachowa³ po¶ród rozbiorów i okupacji
w³asn± suwerenno¶æ jako naród - nie bior±c za podstawê przetrwania jakichkolwiek innych ¶rodków fizycznej potêgi jak
tylko w³asna kultura, która siê okaza³a w tym przypadku potêg± wiêksz± od tamtych potêg. I dlatego te¿ to, co tutaj
mówiê o prawach narodu wyros³ych z podwalin kultury i zmierzaj±cych ku przysz³o¶ci, nie jest echem ¿adnego
"nacjonalizmu", ale pozostaje trwa³ym elementem ludzkiego do¶wiadczenia i humanistycznych perspektyw cz³owieka".
[&]
- Kraje Europy Zachodniej s± dzisiaj na etapie, który mo¿na by okre¶liæ jako "postto¿samo¶cio-wy". My¶lê, ¿e jednym ze
skutków II wojny ¶wiatowej by³o w³a¶nie kszta³towanie siê tej mentalno¶ci obywateli, w kontek¶cie Europy, która
kierowa³a siê ku zjednoczeniu. Naturalnie, jest te¿ wiele innych motywów jednoczenia siê Starego Kontynentu.
Jednym z nich jest niew±tpliwie stopniowe wychodzenie poza kategorie wy³±cznie narodowe w okre¶laniu w³asnej
to¿samo¶ci. Owszem, narody Europy Zachodniej z regu³y nie boj± siê, ¿e utrac± swoj± to¿samo¶æ narodow±. Francuzi
nie boj± siê, ¿e przestan± byæ Francuzami przez fakt wst±pienia do Unii Europejskiej, jak te¿ W³osi, Hiszpanie itd.
Polacy te¿ siê tego nie boj±, choæ historia ich to¿samo¶ci narodowej jest bardziej z³o¿ona.
- Historycznie polsko¶æ ma za sob± bardzo ciekaw± ewolucjê. [&] Naprzód, w okresie zrastania siê plemion Polan,
Wi¶lan i innych, to polsko¶æ piastowska by³a elementem jednocz±cym: rzec by mo¿na, by³a to polsko¶æ "czysta". Potem
przez piêæ wieków by³a to polsko¶æ epoki jagielloñskiej: pozwoli³a ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów,
wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tê religijn± i narodow± ró¿norodno¶æ. Sam pochodzê z
Ma³opolski, z terenu dawnych Wi¶lan, silnie zwi±zanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Ma³opolsce - mo¿e nawet w
Krakowie bardziej ni¿ gdziekolwiek - czu³o siê blisko¶æ Wilna, Lwowa i Wschodu.
- Niezmiernie wa¿nym czynnikiem etnicznym w Polsce by³a tak¿e obecno¶æ ¯ydów. Pamiêtam,
i¿ co najmniej jedna trzecia moich kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to byli ¯ydzi. W gimnazjum
by³o ich trochê mniej. Z niektórymi siê przyja¼ni³em. A to, co u niektórych z nich mnie uderza³o, to by³ ich polski
patriotyzm. A wiêc polsko¶æ to w gruncie rzeczy wielo¶æ i pluralizm,
a nie ciasnota i zamkniêcie. Wydaje siê jednak, ¿e ten "jagielloñski" wymiar polsko¶ci, o którym
wspomnia³em, przesta³ byæ, niestety, w naszych czasach czym¶ oczywistym.

Tekst opracowano na podstawie: Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samo¶æ, Kraków 2005

Zadanie 1. (1 pkt)

Zinterpretuj sformu³owanie, ¿e Bóg "zada³" cz³owiekowi ¶wiat (akapit 2).

Zadanie 2. (2 pkt)

Na podstawie akapitu 3. wyja¶nij, na czym, wed³ug autora, polega ró¿nica miêdzy cywilizacj± a kultur±.

Zadanie 3. (2 pkt)

O jakich warto¶ciach, wa¿nych dla Polaków, mówi zdanie z akapitu 5.: "My, Polacy, na przyk³ad, ¿yjemy tym wszystkim,
czego pocz±tek odnajdujemy w pie¶ni Bogurodzica"? Wymieñ dwie tradycje ideowe, które zaznaczy³y siê w tej
staropolskiej pie¶ni.
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Zadanie 4. (1 pkt)

Wska¿, co, wed³ug autora, jest zagro¿eniem dla kultury (akapit 6.).

Zadanie 5. (2 pkt)

Wyja¶nij, jakie znaczenie Jan Pawe³ II przypisuje kulturze (akapit 6.):

- w ¿yciu cz³owieka
- w ¿yciu narodu

Zadanie 6. (2 pkt)

Wska¿ dwa ¼ród³a refleksji autora nad znaczeniem kultury.

Zadanie 7. (1 pkt)

Wyja¶nij, jak rozumiesz zdanie: "Kraje Europy Zachodniej s± dzisiaj na etapie, który mo¿na by okre¶liæ jako
postto¿samo¶ciowy" (akapit 7.).

Zadanie 8. (1 pkt)

Na podstawie akapitu 8. wska¿ etapy ewolucji polsko¶ci, o których mówi autor.

Zadanie 9. (2 pkt)

Wyja¶nij, na czym polega, wed³ug Jana Paw³a II, "jagielloñski wymiar polsko¶ci".

Zadanie 10. (2 pkt)

W czym przejawia siê subiektywizm tekstu? Podaj dwa przyk³ady.

Zadanie 11. (1 pkt)

Wypisz z tekstu dwa przyk³ady sformu³owañ nadaj±cych wypowiedzi charakter impresywny.

Zadanie 12. (1 pkt)

Wyja¶nij znaczenie s³ów:
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suwerenno¶æ -

pluralizm -

Zadanie 13. (2 pkt)

Nazwij emocjê, któr± wyra¿a ostatnie zdanie eseju. Wska¿ jej ¼ród³o.

Czê¶æ II - pisanie tekstu w³asnego w zwi±zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu
Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze ni¿ dwie strony (oko³o 250 s³ów).

Temat 1. Analizuj±c podane fragmenty i odwo³uj±c siê do ca³o¶ci utworu, skonfrontuj obraz ch³opów przedstawiony
w dramacie z wyobra¿eniami inteligencji na temat mieszkañców wsi.

Stanis³aw Wyspiañski, Wesele (fragmenty)

Akt I

sc.19

[&]

PAN M£ODY

Tak to czujê, tak to s³yszê:
i ten spokój, i tê ciszê,
sady, strzechy, ³±ki, gaje,
orki, ¿niwa, s³oty, maje.

¯y³em dot±d w takiej cie¶ni,
po¶ród murów szarej ple¶ni:
wszystko by³o szare, stare,
a tu naraz wszystko m³ode,
znalaz³em ¿yw± urodê,
wiêc wdecham to ¿ycie m³ode;
teraz patrzê siê i patrzê
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w ten lud krasy, kolorowy,
taki rze¶ki, taki zdrowy choæby szorstki, choæ surowy. [&]

sc. 24

[&]

POETA

My jeste¶my jak przeklêci,
¿e nas mara, dziwo nêci,
wytwór têsknej wyobra¼ni
serce bierze, zmys³y dra¼ni;
¿e nam oczy zasz³y mg³ami;
pie¶cimy siê jeno snami,
a to, co tu nas otacza,
zdolno¶æ nasza przeinacza:
w oczach naszych ch³op urasta
do potêgi króla Piasta!

GOSPODARZ

A bo ch³op i ma co¶ z Piasta,
co¶ z tych królów Piastów - wiele!
- Ju¿ lat dziesiêæ po¶ród siedzê,
s±siadujemy o miedzê.
Kiedy sieje, orze, miele,
taka godno¶æ, takie wziêcie;
co czyni, to czyni ¶wiêcie,
godno¶æ, rozwaga, pojêcie.
A jak modli siê w ko¶ciele,
taka godno¶æ, to przejêcie;
bardzo wiele, wiele z Piasta;
http://www.dlugosz.katowice.pl

Kreator PDF

Utworzono 20 October, 2018, 19:18

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach

ch³op potêg± jest i basta.

[&]

sc. 30

PAN M£ODY

Jak siê k³óc±, jak siê ³aj±!

GOSPODARZ

Ha! temperamenta graj±!
Temperament gra, zwyciê¿a;
tylko im przystawiæ orê¿a,
zapalni jak sucha s³oma;
tylko im zab³ysn±æ no¿em,
a zapomn± o imieniu Bo¿em
- taki rok czterdziesty szósty przecie¿ to ch³op polski tak¿e.

Temat 2. Stanis³aw Wokulski - "cz³owiek epoki przej¶ciowej". Przedstaw temat, analizuj±c podany fragment Lalki
Boles³awa Prusa oraz uwzglêdniaj±c kontekst ca³ej powie¶ci.

Boles³aw Prus, Lalka

I mo¿e z galanteryjnego kupca zosta³by na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby znalaz³szy siê raz w teatrze nie
zobaczy³ panny Izabeli. [&]

Wokulski przypatrywa³ siê jej ca³y czas.

Zrobi³a na nim szczególne wra¿enie. [&]

Odt±d ma³o pamiêta³ o sklepie i o swoich ksi±¿kach, lecz ci±gle szuka³ okazji do widywania panny Izabeli w
teatrze, na koncertach lub na odczytach. Uczuæ swoich nie nazwa³by mi³o¶ci± i w ogóle nie by³ pewny, czy dla
oznaczenia ich istnieje w ludzkim jêzyku odpowiedni wyraz. Czu³ tylko, ¿e sta³a siê ona jakim¶ mistycznym punktem,
w którym zbiegaj± siê wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje, ogniskiem, bez którego ¿ycie nie mia³oby
stylu, a nawet sensu. S³u¿ba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, o¿enienie siê z wdow± po Minclu, a nawet
mimowolne pój¶cie do teatru, gdy wcale nie mia³ chêci - wszystko to by³y ¶cie¿ki i etapy, którymi los prowadzi³ go do
zobaczenia panny Izabeli.

[&] przychodzi³ mu do g³owy dziwaczny projekt:
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"Zapoznam siê z ni± i wprost zapytam: czy ty jeste¶ tym, na co przez ca³e ¿ycie czeka³em?... Je¿eli nie jeste¶,
odejdê bez pretensji i ¿alu&".

W chwilê pó¼niej spostrzega³, ¿e projekt ten zdradza umys³owe zboczenie. Kwestiê wiêc: czym jest, a czym nie
jest? od³o¿y³ na bok, a postanowi³, b±d¼ co b±d¼, zapoznaæ siê z pann± Izabel±. [&]

Stopniowo sformu³owa³ sobie warunki zapoznania siê z pann± Izabel±. A¿eby móg³ nic wiêcej, tylko szczerze
rozmówiæ siê z ni±, nale¿a³o:

Nie byæ kupcem albo byæ bardzo bogatym kupcem.

Byæ co najmniej szlachcicem i posiadaæ stosunki w sferach arystokratycznych.

Nade wszystko za¶ mieæ du¿o pieniêdzy.

Wylegitymowanie siê ze szlachectwa nie by³o rzecz± trudn±. [&]

W tej chwili ¿ó³tawy, za wczesny motyl przelecia³ mu nad g³ow± w stronê miasta.

"Ciekawym, sk±d on siê wzi±³? - my¶la³ Wokulski. - Natura miewa kaprysy i - analogie - doda³. - Motyle istniej±
tak¿e w rodzaju ludzkim: piêkna barwa, latanie nad powierzchni± ¿ycia, karmienie siê s³odyczami, bez których gin± oto ich zajêcie. A ty, robaku, nurtuj ziemiê i przerabiaj j± na grunt zdolny do siewu. Oni bawi± siê, ty pracuj; dla nich
istnieje wolna przestrzeñ i ¶wiat³o, a ty ciesz siê jednym tylko przywilejem: zrastania siê, je¿eli ciê rozdepcze kto¶
nieuwa¿ny.

I tobie¿ to wzdychaæ do motyla, g³upi?... I dziwiæ siê, ¿e ma wstrêt do ciebie?... Jaki¿ ³±cznik mo¿e istnieæ miêdzy mn±
i ni±?...

No, g±sienica jest tak¿e podobna do robaka, póki nie zostanie motylem. Ach, wiêc to ty masz zostaæ motylem, kupcze
galanteryjny?... Dlaczegó¿ by nie? Ci±g³e doskonalenie siê jest prawem ¶wiata, a ile¿ to kupieckich rodów w Anglii
zosta³o lordowskimi mo¶ciami?

W Anglii!... Tam jeszcze istnieje epoka twórcza w spo³eczeñstwie; tam wszystko doskonali siê i wstêpuje na wy¿sze
szczeble. [&] Co siê tu ³udziæ: ona i ja to dwa ró¿ne gatunki istot, naprawdê jak motyl i robak. Mam dla jej skrzyde³
opuszczaæ swoj± norê i innych robaków?... To s± moi - ci, którzy le¿± tam na ¶mietniku, i mo¿e dlatego s± nêdzni, a
bêd± jeszcze nêdzniejsi, ¿e ja chcê wydawaæ po trzydzie¶ci tysiêcy rubli rocznie na zabawê w motyla. G³upi
handlarzu, pod³y cz³owieku!...

Trzydzie¶ci tysiêcy rubli znaczy tyle, co sze¶ædziesi±t drobnych warsztatów albo sklepików, z których ¿yj± ca³e rodziny. I
to ja mam byt ich zniszczyæ, wyssaæ z nich ludzkie dusze i wypêdziæ na ten ¶mietnik?...

No dobrze, ale gdyby nie ona, czy mia³bym dzi¶ maj±tek?... Kto wie, co siê stanie ze mn± i z tymi pieniêdzmi bez
niej? Mo¿e w³a¶nie dopiero przy niej nabior± one twórczych w³asno¶ci; mo¿e choæ kilkana¶cie rodzin z nich
skorzysta?...".

[&] "Nie mogê wyrzec siê jej!" - szepn±³, rozk³adaj±c rêce, jakby t³umaczy³ siê komu¶.

Wsta³ z belek i wróci³ do miasta.
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WYPRACOWANIE
na temat nr
{moscomment}
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