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GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

 

 

„Ważne są (NIE) tylko te dni, których jeszcze nie znamy...” - któż 
z Was nie doświadczył w pełni chociażby jakiejś drobnej części 
nieustannie powtarzającego się cyklu doby, która zawsze ucieka, 
bo jest zbyt krótka? Niestety, jak co dzień - wszystko, co dobre, 
szybko się kończy... 

Trzy lata w liceum albo cztery w technikum, które tutaj 
spędziliście z pewnością nie były Jedną Wielką Szarą Katorgą 
(o monotonii nie może być mowy!). 

O monotonii nie ma mowy w ciągu dziesięciu miesięcy nauki 
będącej często źródłem wielu wspaniałych wspomnień! Jedynie 
ludzie będący w mimowolnym pośpiączkowym stanie mają prawo 
do pewnego rodzaju amnezji... 

Nie lekceważcie sami i innym nie pozwólcie 
lekceważyć szkolnych lat znaczących tak wiele! 
Stańcie się światłymi i oczytanymi ludźmi dbającymi 
o to, co było, jest i będzie. Bądźcie marzycielami 
dążącymi do wciąż na nowo wytyczanych celów... 
Niechaj Wasze twarze jak najczęściej oczarowują 
szczerym śmiechem, a serca wiarą w to, że „ważnych 
jest kilka tych chwil, na które czekamy...” 

Wasz Feniks ( w osobie Doroty Gralak ) 
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Z kroniki szkolnej 

 wrzesień 2006  - uczniowie klas kończących mają 

obowiązek zadeklarować wybór przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych na maturę. 

 listopad 2006 - matura próbna. 16 listopada zdawaliśmy 

egzaminy z języka polskiego, 17 listopada z języka obcego. 

 wrzesień – grudzień 2006 – nauczyciele organizują zajęcia 

dodatkowe z przedmiotów maturalnych. Fakultety 

prowadzone są przez cały rok szkolny w dni robocze oraz 

w czasie  ferii zimowych. Najczęściej minimum jedna osoba 

była zawsze obecna. 

 grudzień 2006 – uczniowie klas kończących podejmują 

ostateczne decyzje w sprawie wyboru przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych na egzamin maturalny. 

 27 stycznia 2007 – studniówka 2007. Organizacją zajęli się 

wychowawcy klas maturalnych. Bez dwóch zdań 

studniówka jest najlepszym momentem przygotowań 

do matury. 

 4 kwietnia to ostatni dzień załatwiania sprawy w urzędzie 

polonistycznym, czyli jak twierdzą uczniowie - czysta 

formalność. Chodzi oczywiście o bibliografie prezentacji 

na egzamin ustny z języka polskiego. Kolejki jak z PIT-ami. 

 maj 2007 – matura. Egzaminy pisemne rozpoczynają się po 

„długim weekendzie”. 4 maja zdawaliśmy język polski, 

7 maja obowiązkowy język obcy, a w następnych terminach 

pisaliśmy egzamin z wybranych przedmiotów. Egzaminy 

ustne trwały od 14 do 22 maja. Kto ujrzał listy zdających 

wraz z terminami na tablicy ogłoszeń w szkole wie, 

że maturzystów było wielu, a kto odnalazł wśród nich 

siebie, ten uczynił pierwszy krok do zdania matury. 

Przeczytał ze zrozumieniem. 
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Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 
 

Absolwenci 2007 
 

1. IIILOa - Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu humanistycznym, 
wychowawca Pani Agnieszka Kurpiewska. 

2. IIILOb - Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu ekologicznym, 
wychowawca Pani Maria Pietrusińska. 

3. IIILPe - Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-
administracyjnym, wychowawca Pani Małgorzata Brzustowicz. 

4. IIILPs - Liceum Profilowane o profilu socjalnym, wychowawca Pani 
Renata Gwoździk. 

5. IIILPu - Liceum Profilowane o profilu usługowo – gospodarczym, 
wychowawca Pani Lidia Michalska. 

6. IVTH - Technikum Handlowe, wychowawca Pani Joanna 
Korzeniewska. 

7. IIILOw - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, opiekun Pani 
Agnieszka Kurpiewska. 

8. IILOw - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, opiekun Pani 
Agnieszka Urwentowicz. 

9. IIITZw - Technikum Zawodowe dla Dorosłych, opiekun Pani 
Agnieszka Kasperczuk. 
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Szanowni Absolwenci! 

Dzisiaj odbieracie świadectwa ukończenia szkoły – 

kolejnej szkoły na drodze Waszej edukacji! Jedni odbiorą 

świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, inni 

Liceum Profilowanego, a jeszcze inni Technikum 

Handlowego – wszystkie potwierdzają posiadanie 

wykształcenia średniego. 

Za miesiąc większość z Was (oby jak najwięcej!) otrzyma 

świadectwa dojrzałości, które uprawniają do ubiegania się 

o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. 

Gratuluję osiągnięcia pewnego etapu w życiu, ale na tym 

etapie nie powinniście kończyć Waszej edukacji. Przed Wami 

zapewne kolejne lata nauki, podczas których z pewnością 

będziecie wspominali mury „Noblistów”. 

Moi Drodzy, świat stoi przed Wami otworem, my z dumą 

oddajemy temu światu tych, których przez lata kształciliśmy 

i wychowywaliśmy. Miejcie odwagę pokonywać wszelkie 

trudności i nie bójcie się życia oraz tego, co może wam ono 

przynieść. Idziecie w świat skomplikowany, życie nie takie 

łatwe, jak mogłoby się wydawać. W związku z tym chcę Wasz 

rocznik przestrzec słowami księdza Jana Twardowskiego: 

„Zło jest romantyczne, a dobro zwyczajne, 

dobro wciąż na ostatku, bo zło jest ciekawe” 

A ja Was proszę – wybierajcie dobro! 

Dla mnie jako dyrektora i nauczyciela tegoroczne 

zakończenie roku ma też wymiar historyczny. Wy stajecie na 

progu dojrzałego życia, ja z tego progu schodzę, robiąc 

miejsce innym, także Wam. Przechodzę na emeryturę. 

Dlatego, szczególnie serdecznie dziękując za wszelkie 

dobro, życzę, aby każdy z Was znalazł swoje miejsce 

w Naszej Rzeczypospolitej, w Zjednoczonej Europie czy po 

prostu w świecie. Powodzenia. 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

Stefan Szemlij 
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Nagrody dla Absolwentów roku 2006/2007 
 

 

I. Nagrody za wyniki w nauce: 
 

Klasa ІІІLOa 

1. Małgorzata Tuńska – 4.4 

2. Katarzyna Sidoruk – 4.3 

3. Aleksandra Gosa – 4.25  

4. Michalina Worach – 4.25  

5. Dorota Walczak – 4.0  

 

Klasa IIILOb  

1. Michał Nowakowski – 4.3 

2. Marcelina Jastrzębska – 4.14 

 

Klasa IIILPe  

1. Kamila Głażewska – 4.31 

2. Monika Mroczkowska - 4.21 

3. Paulina Jaruga – 4.15 

4. Milena Nawotczyńska – 4.0 

5. Ewelina Słowik - 4.0  

 

Klasa IIILPU  

1. Bartłomiej Szewielewicz – 4.0 

 

Klasa IIILPS 

1. Paulina Wyrębska – 4.38  

2. Alicja Misiak – 4.27  

3. Katarzyna Płotek – 4.27  

4. Karolina Olejnik – 4.16  

5. Monika Przyborek – 4.05 
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Klasa IIILOw  

1. Iwona Kolbowicz – 4.88  

2. Wojciech Skowron – 4.88  

3. Iwona Ostroga – 4.77 

4. Ewa Ziółkowska – 4.77 

5. Piotr Roman – 4.11 

6. Monika Katanowska – 4.0 
 

KLasa IILOw  

1. Helena Banaś – 4.88 

2. Krystyna Dziurżyńska – 4.21 

3. Marta Kidula – 4.03 
 

Klasa IIITZw  

1. Renata Kulas – 4.75  

2. Ada Przechodzka – 4.03  

 

II. Nagrody za osiągnięcia: 
 

1. Nagroda dla Katarzyny Sidoruk z klasy IIILOa 

za wieloletnie reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych. 

2. Nagroda dla Jakuba Kuleszy z klasy IIILPe za wieloletnie 

reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

3. Nagroda dla Agnieszki Iwaniec z klasy IIILOa 

za III miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Regionie 

i Przedsiębiorczości. 
 

III. Nagrody specjalne: 
 

1. Za najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, III miejsce 

na szczeblu wojewódzkim. Nagrody dla członków 

zespołu: Marcelina Jastrzębska, Dominik Kazaniecki, 

Jakub Grącik  -  uczniowie klasy IIILOb. 
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IV. Nagrody przyznane przez władze samorządowe: 
   

1. Aleksandra Pawlak, klasa IIILOa, średnia ocen:  4.6, 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego -  nagroda 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

2. Ewelina Stasiak, klasa IIILPe, średnia ocen: 4.45 -  

nagroda Starosty Choszczeńskiego. 

3. Ewelina Śmigiel, klasa IVTH, średnia ocen: 4.76 – 

nagroda Starosty Choszczeńskiego. 

4. Ewa Ziółkowska, klasa IIILOw, średnia ocen: 4.77 -  

nagroda Starosty Choszczeńskiego. 

5. Karolina Polak, klasa IIILOa, średnia ocen: 4.4 – nagroda 

Burmistrza Choszczna. 

6. Dominik Kazaniecki, klasa IIILOb, średnia ocen: 4.8 – 

nagroda Wójta Krzęcina. 

7. Aleksandra Halec, klasa IIILPe, średnia ocen: 4.0 – 

nagroda Burmistrza Drawna. 

8. Anna Kuś, klasa IVTH, średnia ocen: 4.07 – nagroda 

Burmistrza Pełczyc. 

9. Bogusława Krawczyk, klasa IV TH, średnia ocen 3.71 – 

nagroda Wójta  Bierzwnika. 

10. Grzegorz Gibki, klasa IIILOb, średnia ocen 4.2 – nagroda 

Burmistrza Recza. 
 

V. Nagrody Rady Rodziców: 
 

1. Anna Kwapis – 4.5 IIILOa. 

2. Michał Nowakowski  – 4.3 IIILOb. 

3. Paulina Wyrębska – 4.38 IIILPs. 
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Klasa IIILOA 2004-2007 
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu humanistycznym 

 

wychowawczyni Pani Agnieszka Kurpiewska 

 

1. KAROLINA BARTOS 

2. AGATA CHOJNACKA 

3. ALEKSANDRA GOSA 

4. TOMASZ 

GRZEGORZEWSKI 

5. AGNIESZKA IWANIEC 

6. MAGDALENA JANICKA 

7. PAULINA JANIK 

8. MATEUSZ JAROSZ 

9. WLADEMAR 

KANIECKI 

10. MAJA KAWKA 

11. JAROSŁAW KLIMAN 

12. MALWINA KOWBAJ 

13. ANETA KRUCZYŃSKA 

14. ANNA KWAPIS 

15. KATARZYNA 

LUBOIŃSKA 

16. MAGDALENA 

MIECIECKA 

17. DOROTA NOWAK 

 

 

 

 
 

18. KATARZYNA 

PASTERNAK 

19. ALEKSANDRA PAWLAK 

20. MAREK PAWŁOWSKI 

21. ADAM PIETRAS 

22. KAROLINA POLAK 

23. KATARZYNA SIDORUK 

24. MAŁGORZATA 

ŚWITAŁA 

25. AGNIESZKA SZUŚCIK 

26. NATALIA SZWAJŁYK 

27. PAULINA TOMCZYK 

28. MAŁGORZTA TUŃSKA 

29. DOROTA WALCZAK 

30. MICHALINA WORACH 

31. ANNA WOŚ 

32. FABIAN GWADERA 
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Klasa IIILOb 2004-2007 
Liceum Profilowane o profilu ekologicznym 

 
wychowawczyni Pani Maria Pietrusińska 

 

1. ANGELIKA BABIŃSKA 

2. PAULINA BIELAS 

3. GRZEGORZ GIBKI 

4. ADRIAN GRACZYK 

5. JAKUB GRĄCIK 

6. ADRIAN GREJĆ 

7. MAGDALENA GRODZKA 

8. MARCELINA JASTRZĘBSKA 

9. ŁUKASZ KAROLAK 

10. DOMINIK KAZANIECKI 

11. IZABELA KOWALSKA 

12. NATALIA MAGAC 

13. ROMAN MARUNIAK 

14. IWONA MAZIARZ 

15. ANNA MILEWSKA 

16. JUSTYNA NOWAKOWSKA 

17. MICHAŁ NOWAKOWSKI 

18. KAROLINA POTERAŃSKA  

19. MAREK SEKLECKI 

20. DANIEL ŚWINIARSKI 
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Klasa IIILPe 2004-2007 
Liceum Profilowane 

o profilu ekonomiczno-administracyjnym 

 

wychowawczyni Pani Małgorzata Brzustowicz 

 

1. ANETA ANTONIEWICZ  

2. WOJCIECH BRADACZ  

3. JAKUB CHMIELECKI  

4. KAMILA GŁAŻEWSKA  

5. ANNA GRACZYK  

6. MARIUSZ HADER  

7. ALEKSANDRA HALEC  

8. PAULINA JARUGA  

9. BEATA KASKIEWICZ  

10. KRZYSZTOF KLICH  

11. MICHALINA KOSZCZYC  

12. MARCIN KOTNIEWICZ  

13. MARCIN KOWALEWSKI  

14. JAKUB KULESZA  

15. MONIKA MROCZKOWSKA  

16. MILENA NAWOTCZYŃSKA  

17. BARTOSZ POLAK  

18. PAWEŁ RUBACHA  

19. PAWEŁ SAWICKI  

20. EWELINA SŁOWIK  

21. EWELINA STASIAK  

22. ALEKSANDRA ŚREMSKA  

23. ALEKSANDRA ŚWITAJ  

24. WOJCIECH ZAJKOWSKI  

25. MARCIN ZGANIACZ  
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Klasa IIILPs 2004-20007 
Liceum Profilowane o profilu socjalnym 

 

wychowawczyni Pani Renata Gwoździk 

 

1. AGNIESZKA BĄCLER 

2. DOMINIKA BIELESZ 

3. KATARZYNA CYBULSKA  

4. MAGDALENA DEPCIK 

5. RADOSŁAW   GONERA 

6. ANNA GRALAK 

7. ALEKSANDRA GUSTAW 

8. URSZULA KRUSZKA 

9. SYLWIA KUREK 

10. KATARZYNA LEŚNIAŃSKA 

11. AGNIESZKA ŁĘGIEWSKA 

12. JUSTYNA ŁOSIAK 

13. MONIKA MALKA 

14. KAMILA MASTALERZ 

15. ALICJA MISIAK 

16. KAROLINA OLEJNIK 

17. JUSTYNA PATYK 

18. KATARZYNA PŁOTEK 

19. MONIKA PRZYBOREK 

20. WIOLETA SUROWA 

21. NATALIA SZKOLNICKA 

22. ANETA WORACH 

23. JULITA WOŚ 

24. PAULINA WYRĘBSKA 

25. MARLENA ZDUNEK 

26. AGNIESZKA ZIĘBA 
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Klasa IIILPu 2004-20007 
Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym 

 

wychowawczyni Pani Lidia Michalska 

 

1. MAŁGORZTA CZERW 

2. JOANNA DYDERSKA 

3. JACEK JABŁOŃSKI 

4. MATEUSZ JAKUBOWICZ 

5. MARCIN JANASZCZYK 

6. WOJCIECH JAROSZEWSKI 

7. BOGDAN LEŚKÓW 

8. MAGDALENA MARKIEWICZ 

9. WOJCIECH MURAT 

10. PAULINA NOWAK 

11. MARCIN PAPIERNIK 

12. KATARZYNA PIETROŁAJ 

13. ADAM RADZAJEWSKI 

14. PAULINA WOLLE 

15. DAMIAN WYGLĄDACZ 

16. DANIEL ZBYSZEWSKI 

17. ŁUKASZ ZYCHOWICZ 

18. BARTŁOMIEJ SZEWIELEWICZ 
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Klasa IVTH 2003-2007 
Technikum Handlowe 

 

wychowawczyni Pani Joanna Korzeniewska 

 

1. RADOSŁAW BANASIAK  

2. MATEUSZ BEHR 

3. KATARZYNA BOŁOCIUCH 

4. PAULINA DYNKWALD 

5. AGNIESZKA GNITECKA 

6. ANGELIKA JANASZEK 

7. MILENA KASPRZAK 

8. KAMIL KIBAŁA 

9. DOROTA KOSTRZEWSKA 

10. BOGUSŁAWA KRAWCZYK 

11. ANNA KUŚ 

12. DAMIAN LENCZEWSKI 

13. DOMINIKA ŁYŻNIAK 

14. DAWID MATWIEKO 

15. BOGUSŁAW MICHAŁOWSKI 

16. AGATA  MŁODAWSKA 

17. DOROTA MOKRZAN 

18. KRYSTIAN SZYSZ 

19. EWELINA ŚMIGIEL 

20. MAREK ŚLIWIŃSKI 

21. ANNA SWINIARSKA 

22. DARIUSZ TOMCZYK 

23. PATRYCJA WARCHOŁ 

24. EDYTA WOJTOWICZ 
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Klasa IIILOw 2004-2007 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

opiekun Pani Agnieszka Kurpiewska 

 

1. KRZYSZTOF BUJAK  

2. MACIEJ BŹDZION 

3. DANIEL CZERW 

4. KAMIL DŹWILEWSKI 

5. GRZEGORZ GRACZYK 

6. GRZEGORZ HENIKS 

7. MONIKA KATANOWSKA 

8. IWONA KOLBOWICZ 

9. KATARZYNA KOWALCZYK 

10. ŁUKASZ MALKO 

11. IWONA OSTROGA 

12. PIOTR ROMAN 

13. WOJCIECH SKOWRON 

14. MATEUSZ STRZYŻ 

15. ANNA ZANIEWSKA 

16. EWA ZIÓŁKOWSKA 

17. BARTŁOMIEJ ŻYGADŁO 



FENIKS, Numer specjalny 47 - Absolwenci 2007 15 

Klasa IITZw dla Dorosłych 2004-2007 
Technikum Zawodowe dla Dorosłych 

 

opiekun Pani Agnieszka Kasperczuk 

 

1. ANITA CICHOCKA 

2. MARTA JACHNIAK 

3. MALWINA KATRYNIEC 

4. EWELINA LEWANDOWSKA 

5. PAULINA WYSOCKA 

6. ADA PRZECHODZKA 

7. RENATA KULAS 

 

Klasa IILOw 2005-2007 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

opiekun Pani Agnieszka Urwentowicz 

 

1. HELENA BANAŚ 

2. MAREK DEJANKIEWICZ 

3. KRYSTYNA DZIURŻYŃSKA 

4. PIOTR DĘBOWSKI 

5. EWELINA GAJDA 

6. PATRYCJA GRYNIA 

7. PIOTR JASIŃSKI 

8. MARTA KIDULA 

9. DAWID KOLASA 

10. PIOTR LEŚNIAK 

11. PAWEŁ PLEWOWSKI 

12. ANNA SŁABOSZ 
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MATURA 2007 
 
Kiedy zdawaliśmy maturę? 

 

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej i części 

ustnej. W tym roku aż 6 sal lekcyjnych zostało wykorzystanych 

do przeprowadzenia egzaminów ustnych. A oto harmonogram 

egzaminów pisemnych: 

 4 maja 2007 (piątek) od godz. 900- Język polski 

 7 maja 2007 (poniedziałek) od godz. 900 - Język angielski 

 8 maja 2007 (wtorek) od godz. 900 -  WOS 

 8 maja 2007 (wtorek) od godz. 1400- Historia sztuki 

 9 maja 2007 (środa) od godz. 900 - Język niemiecki 

 10 maja 2007 (czwartek) od godz. 900 - Geografia 

 11 maja 2007 (piątek) od godz. 900 - Biologia 

 14 maja 2007 (poniedziałek) od godz. 900 - Matematyka 

 16 maja 2007 (środa) od godz. 900 - Chemia 

 17 maja 2007 ( czwartek) od godz. 900 - Historia 

 18 maja 2007 (piątek) od godz. 900 - Fizyka i astronomia 

 21 maja 2007 (poniedziałek) od godz.  900  - Język 

francuski, Historia muzyki 

 

Co zdawaliśmy? 

 

Na pamiątkę zamieszczamy tematy wypowiedzi 

otwartych i polecenia z obowiązkowych przedmiotów 

maturalnych poziomu podstawowego. Ponieważ nie sposób 

zamieścić pełnych zestawów poleceń ograniczamy się do kilku 

wybranych. Wszystkie zestawy dostępne są na stronie 

www.oke.poznan.pl. 

http://www.oke.poznan.pl/
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Język polski 

 
Temat 1 

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens 

męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment 

Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich 

postawy. 
 

Adam Mickiewicz Dziady, część III - Akt I, scena I (fragmenty1) 
 

JÓZEF 
Czytałem ja o wojnach; – w dawnych, dzikich czasach, 

Piszą, że tak okropne wojny prowadzono, 

Że nieprzyjaciel drzewom nie przepuszczał w lasach 

I że z drzewami na pniu zasiewy palono. 

Ale car mędrszy, srożej, głębiej Polskę krwawi, 

On nawet ziarna zboża zabiera i dławi; 

Sam szatan mu metodę zniszczenia tłumaczy.[…] 

ŻEGOTA 
Józef nam coś o ziarnkach mówił, – na te mowy 

Gospodarz winien z miejsca swego odpowiedzieć. 

Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu 

Chce zabrać i zakopać w ziemię w swoim carstwie, 

Będzie drożyzna, ale nie bójcie się głodu; 

Pan Antoni2 już pisał o tym gospodarstwie. 

JEDEN Z WIĘŹNIÓW 

Jaki Antoni? 
ŻEGOTA 
Znacie bajkę Goreckiego? 

A raczej prawdę? 
KILKU 
Jaką? Powiedz nam, kolego. 

ŻEGOTA 
Gdy Bóg wygnał grzesznika z rajskiego ogrodu, 

Nie chciał przecie, ażeby człowiek umarł z głodu; 

I rozkazał aniołom zboże przysposobić 

I rozsypać ziarnami po drodze człowieka. 

                                                
1 Redakcja: Tekst zamieszczony w Feniksie jest krótszy niż tekst zamieszczony 

w zestawie maturalnym. 
2 Antoni Gorecki (1787–1863) – autor bajek politycznych. Opowieść Żegoty jest 
przeróbką bajki Diabeł i zboże. 



 18 

Przyszedł Adam, znalazł je, obejrzał z daleka 

I odszedł, bo nie wiedział, co ze zbożem robić. 

Aż w nocy przyszedł diabeł mądry i tak rzecze: 

„Niedaremnie tu Pan Bóg rozsypał garść żyta, 

Musi tu być w tych ziarnach jakaś moc ukryta; 

Schowajmy je, nim człowiek ich wartość dociecze.” 

Zrobił rogiem rów w ziemi i nasypał żytem, 

Naplwał i ziemią nakrył, i przybił kopytem; – 

Dumny i rad, że Boże zamiary przeniknął, 
Całym gardłem rozśmiał się i ryknął, i zniknął. 

Aż tu wiosną, na wielkie diabła zadziwienie, 

Wyrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie. 

O wy! co tylko na świat idziecie północą, 

Chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą; 

Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, 

Myśli Boga oszukać – oszuka sam siebie. 

[1832] 

Adam Mickiewicz, Dziady część III, Wrocław 1984 
 

Temat 2 

Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. 

Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także 

znajomość utworów. 

 

Stefan Żeromski Przedwiośnie 

 

Matka nie była w stanie utrzymać syna w domu, nakazać mu zmiany 
wyuzdanych obyczajów, dopilnować go i wyśledzić miejsca jego 

kryjówek. Bez przerwy niemal czekała na jego powrót. Gdy chwytał 

czapkę i pędem wylatywał z domu, coś podsuwało się do jej gardzieli 
i zapierało oddech. Nie miała już siły prosić urwisa, żeby nie chodził. 

[...] To obce miasto stało się dla niej jeszcze bardziej obce, cudze, 

niepojęte, groźne, złowieszcze. Po wyjeździe męża wszystkiego się 
tutaj bała. Dopóki mąż był w domu, on był osobą – ona cichym 

i pokornym cieniem osoby. Teraz ów cień musiał stać się figurą 

czynną. Cień musiał nabrać woli, władzy, decyzji. Jakże ten mus był 

nieznośny, jak uciążliwy! Musiała wiedzieć o wszystkim, 
przewidywać, zapobiegać, rozkazywać. Gubiła się w plątaninie swych 

obowiązków. Nie wiedziała, od czego zacząć, gdzie jest droga i jak nią 

iść. Wstydziła się i trwożyła. Przeżywała jedną z najsroższych tortur, 
torturę czynu narzuconą niedołężnej bierności. Cierpiała nie mogąc 

dać sobie rady. Trwoga o syna, który się jak na złość zlisił, dobijała ją. 
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Jedyną ulgę znajdywała w ciągu nocy, kiedy chłopak twardo spał. 

Słyszała wtedy jego oddech, wiedziała, że jest obok niej i że mu nic 
nie zagraża. Ale sama wtedy nie spała. Popadła w bezsenność. Wolała 

jednak bezsenność białej nocy niż trwogę białego dnia. Och, jakże 

dobrze jej było przyczaić się na legowisku, zasunąć się w kąt i patrzeć 

na śliczną głowę chłopca, owianą gęstwiną falistej czupryny i – patrząc 
tak na niego – o nim marzyć!... Jakiż śliczny, jakiż ukochany ten 

łobuz, ten urwis, ten włóczykij i zawalidroga! Co mu się też śni – co 

tam przepływa pod czarującą płaszczyzną spadzistego czoła? Co też to 
widać w tych oczach głucho zamkniętych, pod cienistymi powiekami? 

[...] A patrząc tak na główkę jedynaka, głęboko rozważała: "Któż to 

jest, na Boga! ten chłopiec? Oto tajemnica niezbadana poczęła go 
w niej. Oto był maleńki i niedołężny – kruszyna cielesna, byt zależny 

jedynie od niej – cząstka jej całości, jak gdyby nowy organ jej ciała, 

ręka lub noga... Wykarmiła go, wypielęgnowała, wyhodowała. Z roku 

na rok rósł w jej rękach, w jej oczach, w jej objęciu. Każdy dzień jego 
zależał od niej, z niej się poczynał, na niej się kończył. Siły swe 

przelała, życie swe przesączyła kropla po kropli w jego siły. Nastawiła 

i wyprostowała drogi jego krwi. Nadała mu głos, krzyk, śpiew. A oto 
teraz obcy się staje i złowieszczy. Obraca się przeciwko niej. Z niego 

płynie na nią jakieś złe. Bezgraniczna miłość ku niemu przekształca się 

i przeradza na krzywdę słabego jej ciała i ducha omdlałego. Gdyby go 
tak bezgranicznie nie kochała, cóż by jej było, choćby się psuł i, gdzie 

chce, hasał! Ale on bije w miłość, targa tą siłą, którą go obdarzył jej 

słaby ostatek mocy". 
1925 

Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Warszawa 1984 

 

Zofia Nałkowska Granica 

 

Elżbieta [opiekując się chorą panią Kolichowską] pomyślała o matce, 
która nie pielęgnowała jej nigdy w chorobie. Och, tamtej urody nie 

uszkodziły lata. Ostatniej wiosny napatrzyła się jej do woli. Uczuła 

jeszcze teraz zapach powietrza, gorzki od nagrzanych południowych 

liści. Stała za matką na dużym balkonie nadwodnej willi. […] Matka 
była zdenerwowana, naprzód spieszyła się, a teraz czekała 

niecierpliwie. Lepiej było milczeć. Elżbieta z ciekawością przyglądała 

się jej sukni. Była z mszystej, mięciutkiej wełny białej i zapinała się na 
piersiach ukośnie na trzy guziki, trzy okrągłe kawałki różowego 

koralu. Na szyi nie było pereł, tylko sznurek takich samych, trochę 
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drobniejszych różowych korali. Nadęte, rozgniewane usta były 

pomalowane jasnym karminem. I jeszcze coś bladoczerwonego, jakaś 
kokarda z emalii uczepiona była do każdego z białych, mszystych 

pantofelków. Była cała czysta, świeża, zbytkowna, gładka – bez jednej 

zmazy. Była czymś najpiękniejszym, co się da pomyśleć. Była 

bezużyteczna, była tylko do ozdoby. Jak można mieć taki profil i żeby 
to było żywe! Nie była matką, była zwyczajnie drugą kobietą. Jej 

piękność, jej cała jakość była tylko męczarnią. Maskowała się tak 

niedbale. Obie ręce trzymała na poręczy balkonu – i także te ręce były 
piękne i miały koralowe paznokcie. Bez słowa patrzyła przed siebie, 

ściągając brwi. Ale nie na jezioro. Ani na góry tamtego brzegu – 

lekkie, jakby wydmuchane z niebieskiego kurzu, ani białe żagle, 
nadciągające po wodzie świetlistej i zielonej jak grynszpan – nie były 

dla niej warte widzenia. Patrzyła na kratę małej bramy w murze, 

bo tędy miał znowu teraz przyjść któryś z jej mężczyzn. Nie 

uśmiechnęła się, gdy wszedł. Uśmiechała się niezmiernie rzadko, była 
piękna pochmurnie i gniewnie. Ale za to jej uśmiech znaczył o wiele 

więcej niż u innych. Był nie tylko łaskawy i dziecinnie niezaradny, był 

jeszcze pełen dobroci. Dlaczego Elżbieta myślała o niej, że jest 
niedobra? 
1935 

Zofia Nałkowska, Granica, Warszawa 1984 

 

Język angielski 
 

Zadanie 7. (5 pkt) 

Przebywasz w szkole językowej w Coventry. Chcesz zaprosić grupę 

przyjaciół - obcokrajowców na pożegnalne przyjęcie w klubie. Napisz 

zaproszenie, w którym: 

• wyjaśnisz, z jakiej okazji organizujesz przyjęcie, 

• uzasadnisz, dlaczego wybrałeś/łaś Black Swan Club, 

• poinformujesz o jednej z atrakcji, które zaplanowałeś/łaś, 

• udzielisz wskazówek, jak się dostać na miejsce przyjęcia. 

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest 

umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych 

w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). 

 

Zadanie 8. (10 pkt) 

Jakiś czas temu znalazłeś/łaś zwierzę. W liście do znajomego z zagranicy 

napisz: 

• jakie to zwierzę i w jakich okolicznościach je znalazłeś/łaś, 
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• dlaczego zdecydowałeś/łaś się wziąć je do domu i jak zareagowali inni 

domownicy, 

• jaki miałeś/łaś z nim problem i w jaki sposób go rozwiązałeś/łaś, 

• jakie masz obowiązki wynikające z jego posiadania i jak to wpłynęło 

na Twoje życie. 

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj 

żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić 

od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania 

informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz 
bogactwo językowe (2 punkty). 

 

Język niemiecki 
 

Zadanie 7. (5 pkt) 

W najbliższym czasie wspólnie z przyjaciółmi, z którymi grasz w jednym 

zespole muzycznym, organizujesz koncert. Zredaguj zaproszenie dla 

kolegi/koleżanki z Niemiec. 

• Zaproś jego/ją na organizowany koncert. 

• Poinformuj, gdzie odbędzie się koncert. 

• Opisz program, jaki zaprezentujecie. 

• Napisz, w jakim celu organizujecie koncert. 

 

Zadanie 8. (10 pkt) 

W czasie wakacji podjąłeś/podjęłaś pracę zarobkową. Napisz 

do kolegi/koleżanki z Niemiec list, w którym opiszesz: 
• sposób, w jaki znalazłeś/łaś tę pracę oraz warunki, jakie musiałeś/łaś 

spełnić, 

• zespół, w którym pracowałeś/łaś i panującą w nim atmosferę, 

• wykonywane zajęcia oraz korzyści z nich płynące, 

• cel, na realizację którego przeznaczysz zarobione pieniądze i plany 

na resztęn wakacji. 
 

Historia 
 

Zadanie 1. (2 pkt) 

Przeczytaj tekst i odwołując się do wiedzy pozaźródłowej, wykonaj 

polecenia A i B. 

[...] A zbudowane było tak porządnie, jak żadne inne ze znanych nam 
miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, 

potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci […] mur. […] 

Kopiąc rów, sporządzali jednocześnie cegły z ziemi wynoszonej 
z rowu.[…] Dokoła muru było sto bram, wszystkie z brązu.[…] Miasto 

składa się z dwóch części, bo dzieli je rzeka, która zwie się Eufrat. […] 
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W środku miejsca świątynnego wybudowana jest masywna wieża […], 

a na tej wieży stoi jeszcze jedna wieża, na drugiej znowu trzecia i tak 
dalej, aż do ośmiu wież. […]. W ostatniej wieży jest kaplica […]. 
Źródło: Herodot, Dzieje, Wrocław 2005, s. 94-96 

A. Podaj nazwę miasta opisanego w tekście. 

B. Podaj termin używany dla nazwania budowli, której opis 

podkreślono w tekście. 
 

Zadanie 3. (2 pkt) 

Przeczytaj fragmenty dwóch prac, których autorami są historycy 

Christopher Dawson i Maria Jaczynowska. Następnie wykonaj 

polecenia A i B. 

Tekst 1. 

Zasoby imperium poczęły się zmniejszać, natomiast wydatki ciągle 
wzrastały. Rząd musiał zwiększać podatki i inne finansowe obciążenia 

miast, a bogata arystokracja municypalna, która dostarczała 

mieszkańcom bezpłatnych urzędników i administratorów oraz była 
odpowiedzialna za opłacanie podatków, została stopniowo 

zrujnowana. […] Załamanie się imperium […] mogłoby nastąpić […] 

nawet bez interwencji barbarzyńskich najeźdźców. 
Źródło: C. Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 2000, s. 27, 92 

Tekst 2. 

Podawano różne przyczyny upadku Imperium, wyolbrzymiając często 

rolę jednego czynnika wewnętrznego, np. destrukcyjny wpływ 

Kościoła, wyniszczenie warstw średnich, upadek niewolnictwa itp. Nie 
ulega wątpliwości zasadnicze znaczenie sił zewnętrznych, ciągłych 

najazdów i przegrupowań ludów, czego maksymalne nasilenie 

przypadło na schyłek IV stulecia i wiek V. 
Źródło: M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, 
Warszawa 1999, s. 646 

A. Podaj nazwę państwa starożytnego, którego dotyczą oba teksty. 

B. Wyjaśnij, czym różnią się powyższe teksty w interpretacji 

przyczyn upadku tego państwa. 

 

Wiedza o społeczeństwie 
 

Zadanie 25. (14 pkt) 

Napisz list–petycję, skierowaną do posłów na Sejm Rzeczypospolitej, 

w którym przedstawisz swoje stanowisko w sprawie korupcji w Polsce 

i zaapelujesz o dokonanie zmian. W petycji uwzględnij różne aspekty tej 
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sprawy: moralne, polityczne, gospodarcze i społeczne (po dwa przykłady 

każdego aspektu). Przedstaw propozycje czterech działań, jakie mogą 

podjąć organy publiczne oraz organizacje społeczne, by zmniejszyć 

korupcję. W argumentacji wykorzystaj także informacje zawarte 

w materiałach z zadań 22 i 23. Pamiętaj o właściwej formie wypowiedzi. 

 

Geografia 
Zadanie 23. (2 pkt) 

Wykres i tekst źródłowy opisują zmiany oraz prognozę zmian liczby 
osób w wieku produkcyjnym i liczby emerytów w Polsce w latach 

1985 – 2020. 

W najbliższych dwóch dekadach demografia będzie decydować 

o tempie rozwoju Polski, bankructwie lub rozkwicie całych branż, 
bezrobociu wielkich grup zawodowych. W ciągu najbliższych pięciu 

lat liczba emerytów wzrośnie u nas o 200 tys., zwiększy się o 1,4 mln 

liczba osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (powyżej 45 lat). 
Mniej natomiast będzie pracowników najbardziej aktywnych 

(18-45 lat).  

Na podstawie : „Wprost”, 01.04.2001 r. 
Na podstawie wykresu oraz tekstu źródłowego wymień dwie zmiany 

zachodzące w strukturze wieku ludności Polski, które mogą być 

niekorzystne dla rozwoju gospodarczego kraju. Podaj dla każdej zmiany 

argument stwierdzający, że zmiana ta może być niekorzystna. 

 

Historia muzyki 
Zadanie 30. (13 pkt) 

Ludwig van Beethoven nazywany jest prekursorem romantyzmu 

muzycznego. W krótkim wypracowaniu (ok. 15 zdań) uzasadnij powyższą 

tezę, przytaczając cztery argumenty. Każdy argument poprzyj 

odpowiednim przykładem z twórczości kompozytora. Wskaż cztery 

dzieła kompozytorów XIX wieku, w których dostrzegasz wpływy 

wskazanych, nowatorskich cech muzyki Beethovena. 
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Biologia 
 

Zadanie 26. (1 pkt) 

W jednym z projektów nowej ustawy o GMO (organizmy 

modyfikowane genetycznie) zaproponowano wprowadzenie 
całkowitego zakazu uprawy roślin modyfikowanych genetycznie na 

terenie Polski, ale także zakazu ich importu, handlu nimi, ich tranzytu, 

a nawet badań laboratoryjnych nad nimi. Projekt ten miał zarówno 
wielu swoich zwolenników, jak i licznych przeciwników. 

Przedstaw swoją opinię, czy jesteś za, czy przeciw uchwaleniu 

nowej ustawy o GMO. Uzasadnij swoją opinię jednym 

argumentem. 

 

Zadanie 27. (2 pkt) 

Życie każdego człowieka uzależnione jest od dostępu do czystej wody. 
Współczesna gospodarka, przemysł i rolnictwo zużywają coraz więcej 

wody, co powoduje, że jej zasoby, chociaż odnawialne, są coraz 

bardziej ograniczone. Na trudności w pozyskiwaniu odpowiedniej 

ilości czystej wody, do celów komunalnych lub przemysłowych, 
dodatkowo wpływa rosnące zanieczyszczenie wód śródlądowych. 

Zaproponuj po jednym konkretnym przykładzie działań człowieka 

w gospodarstwie domowym i przemyśle, umożliwiającym 

oszczędne gospodarowanie zasobami czystej wody w Polsce. 

 

Zadanie 28. (3 pkt) 
Na poniższych rysunkach przedstawiono budowę czaszek wybranych 

przedstawicieli rodzaju Homo w kolejności, w jakiej pojawiali się na 

Ziemi. 
 

   

A.człowiek zręczny 
(Homo habilis) 

B.człowiek 

wyprostowany 

(Homo erectus) 

C.człowiek 

rozumny 

(Homo sapiens) 

Na podstawie analizy rysunków podaj trzy cechy elementów 

budowy czaszki człowieka rozumnego (C) odróżniające ją 

od czaszek wcześniejszych przedstawicieli rodzaju Homo (A, B). 
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Matematyka 

 
Zadanie 2. (3 pkt) 
Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze maklerskim 

przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest 

uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta 
została przedstawiona w tabeli: 

 

 

Wartość transakcji 
 

 

Wysokość prowizji 

do 500 zł 15 zł 

od 500,01 zł do 3000 zł 2% wartości transakcji + 5 zł 

od 3000,01 zł do 8000 zł 1,5% wartości transakcji + 20 zł 

od 8000,01 zł do 15000 zł 1% wartości transakcji + 60 zł 

powyżej 15000 zł 0,7% wartości transakcji + 105 zł 

 

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego 530 akcji 
w cenie 25 zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje 

po 45 zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transakcjach po 

uwzględnieniu prowizji, które zapłacił. 

 

Zadanie 4. (5 pkt) 

Samochód przebył w pewnym czasie 210 km. Gdyby jechał ze średnią 

prędkością o 10 km/h większą, to czas przejazdu skróciłby się o pół 
godziny. Oblicz, z jaką średnią prędkością jechał ten samochód. 

 

Zadanie 8. (4 pkt) 
Na stole leżało 14 banknotów: 2 banknoty o nominale 100 zł, 

2 banknoty o nominale 50 zł i 10 banknotów o nominale 20 zł. Wiatr 

zdmuchnął na podłogę 5 banknotów. Oblicz prawdopodobieństwo 

tego, że na podłodze leży dokładnie 130 zł. Odpowiedź podaj 
w postaci ułamka nieskracalnego. 
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Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki 

i Koledzy Absolwenci. Wisława Szymborska napisała: 
 

Nic dwa razy się nie zdarza 

I nie zdarzy. Z tej przyczyny 

Zrodziliśmy się bez wprawy 

I pomrzemy bez rutyny. 

 

Choćbyśmy uczniami byli 

Najtępszymi w szkole świata 

Nie będziemy repetować 

Żadnej zimy ani lata. 

 

My, słowa poetki już w pełni rozumiemy. Życia nie da się 

cofnąć i cokolwiek czynimy, zamienia się w to, co uczyniliśmy. 

Pozostanie w nas wiara w możliwości człowieka, nadzieja, 

że świat będzie coraz lepszy i miłość do tych, od których 

doznaliśmy wiele dobra. 

Aleksandra Pawlak 

absolwentka klasy IIILOa 
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Czesław Miłosz 

Traktat moralny 
 

(...) 

Żyjesz tu, teraz. Hic et nunc. 

Masz jedno życie, jeden punkt. 

Co zdążysz zrobić to zostanie, 

Choćby ktoś inne mógł mieć 

zdanie. 

 

(...) 

Żegnaj mi. Z rąk do rąk podajmy 

Skromnej mądrości dar zwyczajny. 

Jak widzisz nie mam ja recepty,  

Do żadnej nie należę sekty, 

A ocalenie tylko w tobie. 

Jest to po prostu może zdrowie 

Umysłu, serca równowaga, 

Bo czasem prosty lek pomaga. 
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