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

Przed Tobą zbiór opracowań tematów z „Konrada Wallenroda” na maturę ustną 
w 2024 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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Miłość tragiczna to sytuacja, w której dwie kochające się osoby nie
mogą być razem, wskutek obiektywnych przeszkód. Na drodze do
miłości mogą stać między innymi obietnica złożona Bogu albo
poświęcenie. Te dwa powody były przyczynami tragizmu miłości
Konrada Wallenroda i Aldony.

@babaodpolskiego

Miłość tragiczna

www.babaodpolskiego.pl

Wstęp 
(wprowadzenie):
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Kontekst:

Bohater, porwany jako dziecko przez Niemców i wychowywany przez
krzyżackiego mistrza Winrycha, po ucieczce na Litwę zakochał się 
w Aldonie – córce księcia Kiejstuta. Młodzieniec pielęgnował uczucie
do czasu kiedy Krzyżacy zaczęli poważnie zagrażać bezpieczeństwu
Litwy, Walter Alf zdecydował się wcielić w życie podstępny plan
powrotu do Zakonu. Podczas wyjazdu ogłosił żonie, aby traktowała go
jak zmarłego – nie był w stanie dłużej pielęgnować uczucia; wiedział,
że jego misja będzie trwała wiele lat. W ten sposób Alf zrezygnował
całkowicie z prywatnego szczęścia, poświęcił swoje życie ojczyźnie, 
z czasem posiwiał i posmutniał. Chociaż rozumiał powagę swojego
wyboru, było mu trudno poradzić sobie z różnymi myślami, co
tłumaczyło jego wycofanie i skłonność do nadużywania alkoholu.

Miłość tragiczna w „Konradzie Wallenrodzie” została ukazana
również na przykładzie Aldony, ukochanej Waltera, która
zdecydowała się żyć jako pustelnica zamknięta w wieży, aby tylko być
bliżej swojego wybranka. Alf spędzał z nią wiele czasu, odwiedzał ją
każdego wieczoru. Był z nią do samego końca – nawet po spełnieniu
misji, gdy wiedział, że jedyną szansą na uratowanie życia będzie
ucieczka na Litwę. Kobieta nie mogła jednak spełnić prośby
ukochanego, ponieważ złożyła Bogu obietnicę spędzenia życia 
w wieży aż do śmierci.

Przykład z lektury:

Miłość tragiczna może być również niespełniona z innych powodów.
William Szekspir w dramacie „Romeo i Julia” przedstawił losy
kochanków pochodzących ze zwaśnionych rodów, którzy wskutek
zatargów między rodzinami nie mogli być razem. Próbowali walczyć
o szczęście, ale chęć spełnienia marzeń dała początek tragicznym
wydarzeniom, które doprowadziły kochanków do śmierci.
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Tragiczny wymiar miłości może także wynikać z przynależności do
różnych klas społecznych. Mezalians, czyli związek z osobą niżej
urodzoną, przez wieki stał na przeszkodzie do pełnego przeżywania
uczucia, był powodem do wstydu – i często po prostu był
zabroniony. O niechęci do popełnienia mezaliansu świadczy choćby
postawa Izabeli Łęckiej, bohaterki „Lalki” Bolesława Prusa, 
w stosunku do Stanisława Wokulskiego. Arystokratka odczuwała
pogardę do kupca, nie traktowała go poważnie, mimo jego starań.
Chociaż pochodzenie bohatera nie było jedynym powodem, dla
którego Łęcka nie odwzajemniała uczuć Wokulskiego, z pewnością
była to istotna przeszkoda.

@babaodpolskiego

Miłość tragiczna

www.babaodpolskiego.pl

Zakończenie
(podsumowanie):
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Miłość tragiczna to taka, która nie może być spełniona, 
a przeżywający ją nie potrafią odczuć szczęścia. Jej powodem może
być zarówno dystans między kochankami, który jest spowodowany
okolicznościami, w jakich przyszło im żyć (rodzinnymi, narodowymi),
jak i determinizm urodzenia. Warto także wspomnieć o platonicznym
obdarzaniu innych uczuciem, co — tak jak Werterowi oraz
Gustawowi — odebrało chęć życia, chociaż wybranki ich serc nie
miały pojęcia o tak gorliwej miłości do nich. 
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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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