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WSKAZÓWKI 

 

 Spośród 3 propozycji różnych prac pisemnych wybierz jeden temat i napisz wypracowanie 

zgodne z jego formą gatunkową.  

 Podczas pisania wypracowania zwróć uwagę na obowiązujące elementy, wyróżnione 

pogrubionym drukiem. Przestrzegaj tematu oraz wymagań formalnych dotyczących wybranej 

formy gatunkowej tekstu. 

 Sprawdź, czy kartki przeznaczone na czystopis i brudnopis opatrzone są pieczęcią szkoły. Na 

pierwszej stronie napisz swoje imię, nazwisko i temat wypracowania. Objętość pracy: 1–1,5 

strony A4 (250–350 wyrazów). Zaznacz kreską granicę 250 wyrazów. 

 Pisz czytelnie wiecznym piórem lub długopisem (kolor atramentu lub wkładu – ciemnoniebieski). 

 Nie używaj korektora. 

 Po zakończeniu pracy (lub po upływie czasu) oddaj komisji brudnopis i czystopis. 
 

Powodzenia! 
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Zadanie 1.  

 
 

Joanna Kulmowa 

PO CO JEST TEATR? 

 

Ta drabina to schody do nieba,  

a ta miska pod schodami to księżyc.  

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,  

a z garnków są hełmy rycerzy. 

Ale kto w te czary nie uwierzy? 

To jest teatr.  

A teatr jest po to,  

żeby wszystko było inne niż dotąd.  

Żeby iść do domu w zamyśleniu,  

w zachwycie. 

I już zawsze w misce księżyc widzieć...  

 

Napisz artykuł do gazetki szkolnej na temat: 

 

Dlaczego warto chodzić do teatru? 

 

 
W artykule zachęcającym rówieśników do oglądania sztuk teatralnych podaj kilka 

powodów, dla których warto chodzić do teatru. W uzasadnieniu odwołaj się do wiersza Joanny 

Kulmowej „Po co jest teatr?” oraz do własnych doświadczeń. Omów sztukę teatralną, która 

najbardziej do Ciebie przemówiła. 

 

 

FORMA WYPRACOWANIA – artykuł do gazetki szkolnej. 

ODBIORCA – społeczność szkolna. 

TEMAT – Dlaczego warto chodzić do teatru? 

CEL – ukazanie korzyści wynikających z oglądania sztuk teatralnych oraz przekonanie za 

pomocą 2–3 argumentów, dlaczego warto chodzić do teatru. 

 
 



2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas • GIMTOJI KALBA (LENKŲ) • Rašymas 

 3 

 

Zadanie 2. 

 
 

Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 

 

Tadeusz Kościuszko
1
 

 

 

Rozwój osobowości wymaga wysiłku, za każdym osiągnięciem lub sukcesem stoi wytężona 

praca. Człowiek musi pokonywać nie tylko trudności zewnętrzne, ale też przezwyciężać przeszkody 

w samym sobie – kształtować charakter, rozwijać umiejętności, doskonalić się fizycznie itp. 

 

Napisz rozprawkę na temat: 

 

Czy łatwo jest odnieść zwycięstwo nad sobą? 

 

 

Przywołaj przykłady znanych postaci historycznych lub literackich (filmowych), które w 

dążeniu do wyznaczonego celu odniosły zwycięstwo nad sobą i dzięki temu osiągnęły sukces lub 

spełniły swoje marzenia. Odwołaj się również do własnych doświadczeń życiowych. 
 

 

FORMA WYPRACOWANIA – rozprawka.  

TEMAT – Czy łatwo jest odnieść zwycięstwo nad sobą? 

CEL – sformułowanie własnej opinii (tezy) na temat pracy nad sobą oraz uzasadnienie jej 

na podstawie 2–3 przykładów z literatury i/lub historii oraz własnych doświadczeń 

życiowych. 

 

 

                                                 
1
 Tadeusz Kościuszko (1746–1817) – polski i amerykański bohater narodowy, uczestnik wojny o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych (1775–1783), przywódca polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/1794
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Zadanie 3. 

 

 
W imieniu uczniów Twojej szkoły napisz list oficjalny do samorządu miasta lub rejonu 

z propozycją, aby nowo powstałej ulicy nadać imię wybranego pisarza lub innego twórcy kultury 

(np. malarza, kompozytora itp.). Przedstaw jego sylwetkę i dokonania oraz uzasadnij swój 

wybór.  

 

FORMA WYPRACOWANIA – list oficjalny (z elementami charakterystyki i argumentacji). 

ODBIORCA – samorząd miasta lub rejonu. 

CEL – sformułowanie propozycji i jej uzasadnienie przez wszechstronne przedstawienie 

sylwetki oraz omówienie dokonań wybranej osoby. 

 


