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Cz´Êç I – rozumienie czytanego tekstu
Przeczytaj uwa˝nie tekst, a nast´pnie wykonaj zamieszczone pod nim zadania. Odpowiadaj jedynie
na podstawie tekstu i w∏asnymi s∏owami – chyba ˝e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteÊ proszona/y. W zadaniach zamkni´tych wybierz tylko jednà z zaproponowanych
odpowiedzi.

Leszek Ko∏akowski, O k∏amstwie (fragment)
1. Przekazywanie fa∏szywych informacji jest, by tak rzec, w porzàdku natury. Motyl mówi
do ptaszka: „ale˝ ja nie jestem motylem, tylko zwi´d∏ym liÊciem”. Osa mówi do pszczo∏y, stra˝niczki ula: „ale˝ ja nie jestem osà, tylko pszczo∏à, o czym mo˝esz si´ przekonaç pszczó∏ko – dodaje uczenie – za pomocà swoich sensorów olfaktorycznych1” […]. Natychmiast przy tym rzuca si´ nam
w oczy ró˝nica mi´dzy tymi dwoma k∏amstwami. Chwalimy motylka, który udajàc listek, chroni
swoje ˝ycie przed drapie˝nikiem, co go po˝reç mo˝e. Gorszy nas wszelako osa, która udaje pszczo∏´, aby si´ dostaç do ula i zrabowaç pokarm przez pracowite pszczó∏ki nagromadzony.
2. Podobnie z k∏amstwami u ludzi, które oceniamy moralnie: jedne nas gorszà, inne uwa˝amy
za usprawiedliwione. Niektórzy filozofowie bronili skrajnego i rygorystycznego zakazu k∏amania
– np. Êwi´ty Augustyn i Kant. Nakaz, wedle którego w ˝adnych okolicznoÊciach nie wolno k∏amaç,
jest, wobec komplikacji spraw ludzkich, nie tylko beznadziejny, ale, co gorsza, w zastosowaniu
sprzeczny czasem z nakazem ˝yczliwoÊci dla bliênich albo z dobrze uzasadnionym interesem spo∏ecznym. Pomiƒmy sprawy wojny, gdzie oszukiwanie wroga jest niezbywalnà cz´Êcià sztuki wojennej, bez której obejÊç si´ niepodobna. Pomiƒmy nawet dyplomacj´ i biznes. Najprostszy i bynajmniej
nie wymyÊlony sztucznie, ale nieraz rzeczywisty przyk∏ad z lat okupacji: jeÊli gdzieÊ ˚yd si´ ukrywa
i przychodzà niemieccy ˝andarmi pytajàc, czy tu ˚yd jaki nie mieszka – któ˝ z resztkà sumienia
móg∏by powiedzieç, ˝e w imi´ szlachetnej zasady nie-k∏amania trzeba wydaç cz∏owieka katom
na pewnà Êmierç?
3. Rzàdy cz´sto k∏amià swoim obywatelom, albo wprost albo przez przemilczanie spraw, które, gdy
przemilczane, stwarzajà fa∏szywy obraz rzeczywistoÊci. Cz´sto sà to k∏amstwa, które s∏u˝à ochronie
rzàdu przed krytykà i ukrywajà jego nieprawoÊci czy b∏´dy. Czasem jednak sà to k∏amstwa uzasadnione; oprócz spraw, które zawsze muszà byç zatajone z uwagi na bezpieczeƒstwo kraju, sà k∏amstwa, które sà naprawd´ w interesie spo∏ecznym: jeÊli np. rzàd nosi si´ z zamiarem dewaluacji pieniàdza i pytajà go, czy zamierza swojà walut´ zdewaluowaç, musi zaprzeczyç, bo uprzedzanie z góry
o dewaluacji narazi∏oby paƒstwo na wielkie straty ze strony spekulantów finansowych, którzy natychmiast rzuciliby si´ jak szaraƒcza na ∏atwy ∏up.
4. Co wi´cej, cnoty towarzyskie, jak dyskrecja i uprzejmoÊç, bardzo cz´sto ocierajà si´ o k∏amstwo, ale
trudno nie przyznaç, ˝e gdyby tych cnót nie by∏o, ˝ycie zbiorowe by∏oby znacznie gorsze, ni˝ jest i nie
tyle oddychalibyÊmy czystym powietrzem prawdy, ile ˝ylibyÊmy wÊród chamstwa. I tych, co zawsze bez
zastanowienia mówià to, co za prawd´ – s∏usznie czy nies∏usznie – majà, uwa˝amy za chamów.
5. Dyskutuje si´ czasem spraw´, czy lekarze powinni powiadamiaç chorych o ich beznadziejnym
stanie (co jest przypadkiem k∏amstwa wprost albo przez zatajenie): w tej sprawie ró˝ne sà obyczaje
w ró˝nych krajach, a chocia˝ ∏atwo znaleêç argumenty po jednej i po drugiej stronie, to jednak argumenty te odwo∏ujà si´ z regu∏y do racji humanitarnych, do interesu chorych albo ich rodzin, a nie
do wartoÊci prawdy jako takiej.
6. Krótko mówiàc, jest bodaj zgodne ze zdrowym rozsàdkiem uznaç, ˝e zachodzà okolicznoÊci,
kiedy trzeba k∏amaç w dobrej sprawie i ca∏y k∏opot polega na tym, jak t´ ‘dobrà spraw´’ okreÊliç, bo
b´dziemy przecie˝ ∏atwo sk∏onni do rozciàgania tej zasady w taki sposób, ˝e wszystko, co jest w naszym prywatnym interesie, jest w∏aÊnie ‘dobrà sprawà’, a trudno przecie˝ wymyÊliç takà regu∏´, co
by wszystkie mo˝liwe przypadki poszczególne przesàdza∏a.
1 olfaktoryczny – w´chowy
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7. Obroƒcy rygorystycznego zakazu k∏amania powiadajà: gdyby ka˝dy k∏ama∏, kiedy mu si´ podoba albo kiedy mu wygodnie, zaufanie do innych ludzi by∏oby ca∏kowicie zniszczone, a zaufanie jest
nieodzownym warunkiem jakiegokolwiek ∏adu i wspó∏˝ycia ludzi; w ten sposób, dodajà, k∏amstwo
obróci∏oby si´ przeciw k∏amcom, bo i tak nikt by nikomu nie wierzy∏.
8. Nie jest to argument nierozsàdny, ale nie jest przekonujàcy, jeÊli mia∏by byç racjà dla absolutnego zakazu k∏amania. GdybyÊmy nigdy nie mogli wierzyç w prawdomównoÊç innych, ˝ycie w rzeczy
samej by∏oby nie do zniesienia. Zupe∏ny rozk∏ad wzajemnego zaufania chyba nam jednak nie grozi.
Na ogó∏ wiemy, kiedy mo˝emy si´ zdaç na podawane przez innych informacje, a kiedy musimy byç
czujni, bo podejrzewamy, ˝e jest w interesie drugiego cz∏owieka w b∏àd nas wprowadziç i ˝e byç mo˝e taki zamiar on ˝ywi. Ludzie rzadko k∏amià bezinteresownie. Sà wprawdzie przypadki k∏amców
notorycznych […]. Znamy te˝ przypadki k∏amców patologicznych, którzy wr´cz nie potrafià czegokolwiek prawdziwie powiedzieç, ale przekr´cajà i fa∏szujà wszystko bez wyraênego powodu, a tak˝e bez imaginacji; tacy jednak sà pogardzani, a ich k∏amstwa czy konfabulacje sà ma∏o szkodliwe, bo
tak czy owak nikt im nie wierzy. […]
9. Z tego, ˝e k∏amstwo bywa dopuszczalne i ˝e mo˝na k∏amaç w dobrej sprawie, nie nale˝y jednak
wnosiç, ˝e wolno nam polegaç na formule „k∏amstwo jest czasem dobre, czasem z∏e”, bo taka formu∏a jest na tyle mglista, ˝e mo˝e praktycznie wszystkie nasze k∏amstwa usprawiedliwiaç. Nie wynika tak˝e, ˝e mo˝na od poczàtku wychowywaç dzieci w tym duchu. Bezpieczniej jest raczej uczyç
dzieci, ˝e k∏amstwo jest po prostu niedobre, bez wyjàtku, aby w ten sposób zaszczepiç im odruch,
mocà którego b´dà przynajmniej czu∏y si´ nieswojo, kiedy k∏amià. Reszty nauczà si´ same – szybko, ∏atwo i bez pomocy doros∏ych.
10. JeÊli jednak absolutny zakaz k∏amania jest zarówno nieskuteczny, jak niekiedy sprzeczny z innymi, wa˝niejszymi przykazaniami, jak znaleêç ogólnà zasad´ dopuszczalnoÊci k∏amstwa? Ogólnej
takiej zasady, niezawodnie rozstrzygajàcej ka˝dy przypadek poszczególny, powtarzam, nie ma. Wolno jednak pokusiç si´ o pewne mora∏y, które mogà byç pomocne.
11. Pierwszy mora∏ jest taki, ˝e nale˝y czyniç wysi∏ek, aby nie k∏amaç samemu sobie, a wi´c m.in.,
gdy si´ k∏amie, wiedzieç, ˝e si´ k∏amie. Samooszukiwanie jest osobnym i wa˝nym tematem, który
jednak musz´ tu od∏o˝yç na bok. DoÊç powiedzieç, ˝e gdy k∏amiemy i sàdzimy, ˝e czynimy tak w dobrej sprawie, powinniÊmy wiedzieç dok∏adnie, ˝e tak w∏aÊnie jest. PowinniÊmy, po wtóre, pami´taç,
˝e nasze samousprawiedliwienia i nasze poj´cie o ‘dobrej sprawie’, co ma k∏amstwo czcigodnym
uczyniç, sà zawsze podejrzane, jeÊli ‘dobra sprawa’ jest po prostu naszym prywatnym interesem. Mo˝emy, po trzecie, pami´taç o tym, ˝e k∏amstwo nie jest moralnie dobre równie˝ wtedy, kiedy jest dopuszczalne albo wr´cz zalecone w imi´ wa˝niejszych dóbr.
12. Po czwarte, dobrze jest wiedzieç, ˝e k∏amstwo cz´sto szkodzi innym, ale jeszcze cz´Êciej szkodzi k∏amcy, bo go wewn´trznie pustoszy.
13. Pami´tanie o tych regu∏ach nie sprawi, byÊmy si´ stali – czy wi´kszoÊç z nas – Êwi´tymi i bezgrzesznymi, nie zniszczy te˝ k∏amstwa na Êwiecie, ale mo˝e nauczyç nas ostro˝noÊci w u˝ywaniu
broni k∏amstwa, nawet gdy jej u˝yç trzeba.
L. Ko∏akowski, O k∏amstwie, [w:] tego˝, Mini-wyk∏ady o maxi-sprawach, Kraków 2006, s. 29–35

Zadanie 1. (1 pkt)
Leszek Ko∏akowski rozpoczyna swój tekst od opisania zachowania owadów. W jakim celu to czyni?
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Zadanie 2. (1 pkt)
Na jakà wspólnà cech´ poglàdów Êw. Augustyna i Kanta zwraca uwag´ autor?

Zadanie 3. (2 pkt)
Jakie stanowisko wobec poglàdów filozofów wymienionych w akapicie 2. zajmuje Leszek Ko∏akowski. Odpowiedê uzasadnij.

Zadanie 4. (1 pkt)
Kiedy wolno k∏amaç rzàdom? Odpowiedz na podstawie akapitu 3.

Zadanie 5. (1 pkt)
Wymieƒ dwa rodzaje k∏amstwa na podstawie akapitów 3. i 5.
a)
b)

Zadanie 6. (1 pkt)
Wska˝ dwa akapity, w których autor pisze o poglàdach przeciwników k∏amstwa.

Zadanie 7. (2 pkt)
Akapit 8. rozpoczyna Leszek Ko∏akowski stwierdzeniem: „Nie jest to argument nierozsàdny, ale nie
jest przekonujàcy”. Przedstaw jego uzasadnienie.
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Zadanie 8. (1 pkt)
Jakie zastrze˝enia dotyczàce k∏amstwa czyni autor w akapicie 9.?

Zadanie 9 (1 pkt)
Jaka funkcja j´zykowa dominuje w tekÊcie?
a) impresywna
b) ekspresywna
c) informatywna
d) poetycka

Zadanie 10. (2 pkt)
W akapicie 10. Leszek Ko∏akowski pisze, ˝e absolutny zakaz k∏amania jest „zarówno nieskuteczny,
jak niekiedy sprzeczny z innymi, wa˝niejszymi przykazaniami”. Wska˝ trzy zasady (wartoÊci), z którymi absolutny zakaz k∏amania pozostaje w sprzecznoÊci.

Zadanie 11. (2 pkt)
Wypisz z tekstu trzy zwroty zaczerpni´te z j´zyka potocznego. WyjaÊnij, dlaczego autor zastosowa∏ elementy takiego stylu.
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Zadanie 12. (2 pkt)
W akapitach 11. i 12. autor sformu∏owa∏ cztery mora∏y. Zapisz je w postaci zdaƒ pojedynczych rozkazujàcych.

Zadanie 13. (1 pkt)
WyjaÊnij, czym jest mora∏.

Zadanie 14. (1 pkt)
Wska˝ zdanie, które najtrafniej oddaje stosunek autora do k∏amstwa.
a) K∏amstwo nie jest niczym z∏ym.
b) W ˝adnej sytuacji nie wolno k∏amaç.
c) K∏amstwo jest czasem dobre, czasem z∏e.
d) Mo˝na k∏amaç w dobrej sprawie.

Zadanie 15. (1 pkt)
Rozstrzygnij, które z podanych zdaƒ zawierajà opini´, a które informacj´.
a) „Niektórzy filozofowie bronili skrajnego i rygorystycznego zakazu k∏amania – np. Êwi´ty Augustyn i Kant.”
b) „Na ogó∏ wiemy, kiedy mo˝emy si´ zdaç na podawane przez innych informacje, a kiedy musimy
byç czujni, bo podejrzewamy, ˝e jest w interesie drugiego cz∏owieka w b∏àd nas wprowadziç i ˝e byç
mo˝e taki zamiar on ˝ywi.”
c) „Zupe∏ny rozk∏ad wzajemnego zaufania chyba nam jednak nie grozi.”
Opinia ..........

Informacja ..........

Cz´Êç II – pisanie tekstu w∏asnego w zwiàzku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu
Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze ni˝ dwie strony (oko∏o 250 s∏ów).
Temat I: Portret m∏odej arystokratki. Scharakteryzuj Izabel´ ¸´ckà, wykorzystujàc wskazane
fragmenty i znajomoÊç ca∏ej powieÊci.
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Boles∏aw Prus, Lalka (fragmenty)
Fragment I
W kosztownym pude∏ku znajdowa∏ si´ istotnie zàb owini´ty w bibu∏k´.
Panna Izabela po krótkim namyÊle odpisa∏a bardzo ˝yczliwy list baronowi oÊwiadczajàc, ˝e ju˝ nie
gniewa si´ i ˝e przyjmuje pude∏eczko, a zàb z nale˝ytà czcià odsy∏a jego w∏aÊcicielowi.
Tu ju˝ nie mo˝na by∏o wàtpiç, ˝e tylko dzi´ki Wokulskiemu baron pojedna∏ si´ z nià i prosi∏ o przebaczenie. Panna Izabela nieledwie roztkliwi∏a si´ swoim triumfem, a dla Wokulskiego uczu∏a jakby
wdzi´cznoÊç. Zamkn´∏a si´ w swoim gabinecie i pocz´∏a marzyç.
Marzy∏a, ˝e Wokulski sprzeda∏ swój sklep, a kupi∏ dobra ziemskie, lecz pozosta∏ naczelnikiem
spó∏ki handlowej przynoszàcej ogromne zyski. Ca∏a arystokracja przyjmowa∏a go u siebie, ona zaÊ,
panna Izabela, zrobi∏a go swoim powiernikiem. On podêwignà∏ ich majàtek i podniós∏ go do dawnej
ÊwietnoÊci; on spe∏nia∏ wszystkie jej zlecenia; on nara˝a∏ si´, ile razy by∏a tego potrzeba. On wreszcie wyszuka∏ jej m´˝a, odpowiedniego znakomitoÊci domu ¸´ckich.
Wszystko to robi∏, poniewa˝ kocha∏ jà mi∏oÊcià idealnà, wi´cej ni˝ w∏asne ˝ycie. I czu∏ si´ zupe∏nie szcz´Êliwym, je˝eli uÊmiechn´∏a si´ do niego, ˝yczliwiej spojrza∏a albo po jakiejÊ wyjàtkowej zas∏udze serdecznie uÊcisn´∏a go za r´k´. Gdy zaÊ Pan Bóg da∏ jej dzieci, on wyszukiwa∏ im bony i nauczycieli, powi´ksza∏ ich majàtek, a wreszcie, gdy ona zmar∏a (w tym miejscu ∏zy zakr´ci∏y si´
w pi´knych oczach panny Izabeli), on zastrzeli∏ si´ na jej grobie… Nie, przez delikatnoÊç, którà ona
w nim rozwin´∏a, zastrzeli∏ si´ o kilka grobów dalej.
WejÊcie ojca przerwa∏o ciàg tej fantazji.
Fragment II
„Zgubili mojà blaszk´ szukajàc medalionu!... – myÊla∏ Wokulski – […] No, przynajmniej op∏aci∏a
mi si´ nauka angielskiego…”
„[…] W∏aÊciwie mówiàc nie spotka∏a mnie ˝adna niespodzianka; wszystko mo˝na by∏o z góry
przewidzieç, ja nawet wszystko to widzia∏em… Jakie ona ze mnà p∏askie rozmowy prowadzi∏a!…
Co jà zajmowa∏o?… Bale, rauty, koncerta, stroje… Co ona kocha∏a?… Siebie. Zdawa∏o jej si´, ˝e ca∏y Êwiat jest dla niej, a ona po to, a˝eby si´ bawiç. Kokietowa∏a… ale˝ tak, najbezwstydniej kokietowa∏a wszystkich m´˝czyzn; ze wszystkimi kobietami walczy∏a o pi´knoÊç, ho∏dy i toalety… Co robi∏a?... Nic. Przyozdabia∏a salony. Jedynà rzeczà, za pomocà której mog∏a zdobyç sobie byt
materialny, by∏a jej mi∏oÊç, fa∏szywy towar! […]”

Temat II: Narodziny zbrodniarza. Analizujàc podane fragmenty Makbeta Williama Szekspira
oraz wykorzystujàc znajomoÊç ca∏ego utworu, przedstaw, jak doÊwiadczenia ˝yciowe
wp∏ywajà na postaw´ bohatera.

William Szekspir, Makbet
Akt I, scena 7
(fragment)
MAKBET
JeÊli to, co si´ ma staç, staç si´ musi,
Niechby przynajmniej sta∏o si´ niezw∏ocznie.
Gdyby ten straszny cios móg∏ przeciàç wszelkie
Dalsze nast´pstwa, gdyby ten czyn móg∏ byç
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Sam w sobie wszystkim i koƒcem wszystkiego
Tylko tu, na tej doczesnej mieliênie,
O przysz∏e ˝ycie bym nie sta∏. Lecz zwykle
W podobnych razach tu ju˝ kaêƒ nas czeka.
Krwawa nauka, którà dajem, spada
Na w∏asnà naszà g∏ow´, SprawiedliwoÊç
Zwraca podanà przez nas czar´ jadu
Do w∏asnych naszych ust. Z podwójnych wzgl´dów
Nale˝y mu si´ u mnie bezpieczeƒstwo:
Jestem i krewnym jego, i wasalem.
To samo zbyt ju˝ przewa˝nie pot´pia
Taki post´pek – lecz jestem, co wi´cej,
I gospodarzem jego, który winien
Drzwi zamknàç jego zabójcy, nie, owszem,
Sam mu do piersi zbójczy nó˝ przyk∏adaç.
A potem – Dunkan tak skromnie piastowa∏
Swà godnoÊç, tak by∏ nieskalanie czystym
W pe∏nieniu swego wielkiego urz´du,
˚e cnoty jego, jak anio∏y nieba,
Piorunujàcym g∏osem Êwiadczyç b´dà
Przeciw wyrodnym sprawcom jego Êmierci,
I litoÊç, jako nowo narodzone,
Nagie niemowl´ lub cherub siedzàcy
Na niewidzialnych, powietrznych rumakach,
Wiaç b´dzie w oczy ka˝demu okropny
Obraz tej zbrodni, a˝ ∏zy wiatr zalejà.
Jeden, wy∏àcznie jeden tylko bodziec
Pod˝ega we mnie t´ pokus´, to jest
Ambicja, która przeskakujàc siebie
Spada po drugiej stronie.

Akt III, scena 1
(fragment)
MAKBET
Byç tym, czym jestem, jest to niczym nie byç,
JeÊlibym nie móg∏ byç tym bez obawy.
Ten Banko jest mi groêny: ma on w sobie
CoÊ królewskiego, czego si´ baç trzeba.
Nieustraszony on i z gotowoÊcià
Wa˝enia si´ na wszystko ∏àczy w sobie
Zimnà rozwag´, która jego m´stwo
Po pewnej drodze kieruje do celu;
Prócz niego nie ma na Êwiecie cz∏owieka,
Którego bym si´ l´ka∏: obok niego
Czuje si´ duch mój uciÊnionym, jako
Wedle podania czu∏ si´ uciÊnionym
Duch Antoniusza przy Cezarze. Zgromi∏
Owe niewiasty, kiedy mi´ nazwa∏y
Królem, i kaza∏ im do siebie mówiç;

8

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

Wtedy go one pozdrowi∏y ojcem
Szeregu królów. Mnie wi´c bezowocnà
Da∏y koron´, wsadzi∏y mi w r´k´
Ja∏owe ber∏o, majàce plonowaç
KomuÊ obcemu, nie moim potomkom.
To˝ wi´c sumienie sobie splugawi∏em
Dla rodu Banka, dla jego korzyÊci
Zamordowa∏em zacnego Dunkana;
SpokojnoÊç sobie zatru∏em jedynie
Dla rodu Banka i wieczny mój klejnot
Wspólnemu ludzi nieprzyjacielowi
Na ∏up odda∏em po to tylko, ˝eby
Ukoronowaç ród, nasienie Banka!
O, niech si´ raczej ostatecznoÊç stanie.
Losie, wyzywam ci´ w zapasy! […]
prze∏o˝y∏ Józef Paszkowski

WYPRACOWANIE
na temat nr ..........
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