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wstęp z postawioną tezą
odwołanie do „Kordiana”
odwołanie do kontekstu (niemal wszędzie jest to lektura obowiązkowa)
podsumowanie wypowiedzi

Przed Tobą zbiór opracowań tematów z „Kordiana” na maturę ustną w 2023 r.
Opracowanie nie powstało po to, abyś uczył_a się na pamięć zdania po zdaniu –
wiem, że to niemożliwe. Zamiast wkuwać na pamięć, skorzystaj z moich propozycji
odpowiedzi, aby wiedzieć, o czym możesz powiedzieć w trakcie egzaminu. Chcę Cię
zainspirować do tworzenia własnych wypowiedzi – obecna formuła matury ustnej
daje taką możliwość, ponieważ w realizacji zadania musisz odnieść się do wybranego
kontekstu. Może to być dosłownie wszystko – książka (także spoza listy lektur
obowiązkowych), film, piosenka, dzieło sztuki, zagadnienie z zakresu filozofii lub
psychologii, wydarzenie społeczne czy termin historycznoliteracki.

Każde opracowanie zawiera wszystkie elementy, które powinny się znaleźć 
w prawidłowej odpowiedzi:

Baba od polskiego
Jestem nauczycielką, oligofrenopedagożką, polonistką,
dydaktyczką, podcasterką - a przede wszystkim tą, która
bardzo lubi się uczyć i nauczać. 
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Ile powinna trwać wypowiedź 
na maturze ustnej?

Nie przejmuj się, że na papierze Twoja
wypowiedź wydaje się krótka.
Wypowiedź ustna zawsze trwa więcej,
niż może się wydawać (wynika to 
z faktu, że umiemy bardzo szybko
czytać).

Po wylosowaniu tematów będziesz
mieć 15 minut na przygotowanie, 
a następnie w ciągu 10 minut będziesz
musiał_a omówić oba tematy (jedno 
z listy pytań jawnych i drugie z puli
pytań niejawnych). Teoretycznie nie
ma żadnych dodatkowych wytycznych
– tylko od Ciebie zależy, ile czasu
poświęcisz na omówienie obydwu
tematów.

Ważne jednak, aby zmieścić się 
w czasie 10 minut i odnieść się do
wszystkich elementów polecenia.
Zalecam podzielenie przysługującego
czasu na dwie części trwające 
po 5 minut. Przed rozpoczęciem
wypowiedzi spójrz na zegar i zapisz 
na kartce godzinę, o której musisz
poruszyć drugi temat.
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Lista jawnych zadań w części ustnej
egzaminu maturalnego z języka
polskiego (CKE):
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Czym jest kontekst? Najprościej
mówiąc, jest to informacja SPOZA
lektury, która rzuca nowe światło na
omawiany temat lub stanowi
uzupełnienie tego, o czym mówisz. 
W moich propozycjach odpowiedzi
szeroko zarysowuję kontekst, aby nikt
nie miał wątpliwości, że został on
zrealizowany. 

Nie chodzi o to, aby powiedzieć, że
podobny motyw pojawił się w lekturze
X – zamiast tego możesz powiedzieć na
przykład, że podobny motyw pojawił
się w lekturze X, ale został inaczej
zrealizowany, później natomiast musisz
powiedzieć, w jaki sposób i co z tego
wynika w kontekście tematu pracy.

Co muszę powiedzieć, aby mój
kontekst został uznany za

funkcjonalny?

Aby uniknąć wątpliwości, możesz
wprowadzić kontekst słowami
„Uważam, że istotnym kontekstem
uzupełniającym omawiany temat jest…”
– dzięki temu zaznaczasz, że
wprowadzasz kontekst (i nikt nie ma
wątpliwości).
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Równie dobrze kontekst może być
także jednym zdaniem, wówczas jednak
ważne jest, aby wycisnąć z kontekstu
jak najwięcej – Twoje zdanie musi być
mocne i stanowić ISTOTNE
uzupełnienie wypowiedzi. 



Babo, masz jeszcze jakieś porady przed
egzaminem ustnym?

Teza:
Argument:
Przykład:
Kontekst:
Refleksja:

W trakcie przygotowania do egzaminu napisz na kartce to, co chcesz powiedzieć. 
Nie pisz pełnymi zdaniami – będziesz mieć wówczas pokusę, żeby je przeczytać
podczas egzaminu (a nie o to chodzi!). Zawsze rozpisuj sobie poniższy schemat 
i uzupełniaj go hasłowo:

W ten sposób zawsze będziesz mieć ściągawkę na
wypadek czarnej dziury. Z takiej kartki możesz
korzystać w trakcie egzaminu i nie wpływa to na
obniżenie oceny!

Jestem tym typem człowieka, który stresuje się ważnymi
wydarzeniami i boi się, że o wszystkim zapomni. Zawsze staram się
zrobić backup na wypadek czarnej dziury – mam milion pomysłów na
minutę, ale dość szybko o nich zapominam, jednak umiem sobie z tym
radzić i podzielę się z Tobą moją metodą.

Język polski, tak jak
matematyka, wymaga
stosowania wzorów.
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Nie istnieją obiektywne kryteria uzasadniające wyższość jednych
wartości nad innymi. Chociaż znaczenie niektórych cnót nie podlega
dyskusji, nie można mówić o konkretnym zbiorze wartości, dla
których ludzie są gotowi oddać swoje życie. Akt poświęcenia zależy
od indywidualnego stosunku człowieka; niektórzy są gotowi umrzeć
za kraj, a inni nie. W związku z tym należy uznać, że u każdego
człowieka inne wartości mogą wzbudzić chęć do poświęcenia.

@babaodpolskiego

Wartości, dla których człowiek gotów jest 
poświęcić życie

www.babaodpolskiego.pl

Wstęp 
(wprowadzenie):
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Przykład z lektury:
Niewątpliwie jednak wartości, dla których ludzie są gotowi oddać
życie, to ojczyzna i wolność. Takie postępowanie cechowało między
innymi Kordiana – bohatera dramatu Juliusza Słowackiego. Wskutek
doświadczeń zdobytych w trakcie podróży do Europy, przeszedł on
drogę od zagubionego młodzieńca do człowieka o ugruntowanym
kompasie moralnym. W swoim słynnym monologu na Mont Blanc
Kordian wypowiedział słowa: „Jam jest posąg człowieka na posągu
świata” – zrozumiał, że tylko on swoim działaniem może doprowadzić
Polskę do wolności. Zauważył również, że Polska była „Winkelriedem
narodów”, a sens istnienia Polaków stanowiła aktywna walka 
z zaborcami.
Tytułowy bohater dramatu Słowackiego był gotów poświęcić swoje
życie dla dobra Polski – był jednak w tym osamotniony. Nie uzyskał
poparcia na zebraniu spiskowców, dlatego postanowił samodzielnie
podjąć działania przeciw carowi. Jako podchorąży pełnił wartę na
Zamku Królewskim, planował zamordować znienawidzonego władcę.
To się jednak nie udało, ponieważ przed komnatą cara Kordian stracił
przytomność. Walka ze Strachem i Imaginacją okazała się dla niego
zgubna, nie był w stanie udźwignąć moralnego ciężaru zabójstwa.
Podjął jednak działanie i jemu poświęcił swoje życie.

Kontekst:

Motyw poświęcenia w imię wolności oraz dla dobra ojczyzny pojawiał
się także w innych dziełach romantyzmu – można wspomnieć między
innymi prometeizm Konrada z III części „Dziadów” czy postawę
Konrada Wallenroda. Nie zawsze jednak wyłącznymi wartościami,
którym ludzie podporządkowywali swoje życie, były losy ojczyzny.
Istotnymi cnotami w historii literatury były między innymi prawa
boskie (dla nich Antygona sprzeciwiła się zakazowi Kreona i naraziła
na surową karę) czy honor (z jego powodu Roland ze średniowiecznej
pieśni nie wezwał posiłków, aby ratować swoje życie). 
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Istotną wartością było także cierpienie kultywowane przez
średniowiecznych ascetów – zarówno święty Aleksy, jak i święty
Franciszek chcieli naśladować Chrystusa, aby poprzez mękę zbliżyć
się do Boga.

@babaodpolskiego

Wartości, dla których człowiek gotów
 jest poświęcić życie

www.babaodpolskiego.pl

Zakończenie
(podsumowanie):
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Bohaterowie literaccy poświęcali swoje życie dla rozmaitych
wartości. Niektórzy – tak jak Kordian – za najważniejszy cel uznawali
dobro ojczyzny, inni natomiast myśleli o Bogu lub o własnym
honorze. Hierarchia wartości różniła się, w zależności od sposobu
myślenia konkretnych postaci, ale nie da się ukryć, że każda z nich
dostrzegała sens we własnym poświęceniu.
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Wszystkie informacje zawarte w tym e-booku są
chronione prawami autorskimi. Osoby, które wykupiły
dostęp do pliku, mają prawo do korzystania z treści na
własny użytek. Obowiązuje zakaz dalszego
rozpowszechniania w części lub w całości treści
znajdujących się w e-booku bez zgody Autorki. 
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Jeśli uważasz, że powinnam
coś dodać - napisz na

babaodpolskiego@gmail.com
 

Moja działalność w sieci 
(od 2015): 

@babaodpolskiego
 

Materiały edukacyjne: 
www.babaodpolskiego.pl
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