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Matura 2012: język polski (poziom podstawowy) – przykładowe odpowiedzi: 

 

ZADANIE 1 

Tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem, ponieważ: 

• Treści w niej zawarte muszą być przeznaczone dla szerokiego grona czytelników, 

często nie znających się na omawianym zagadnieniu; 

• Jej powstawanie jest bardzo kosztowne; 

• Wymaga koordynacji prac wielu specjalistów z rozmaitych dziedzin wiedzy. 

 

ZADANIE 2 

Autor, używając liczb w akapicie 5, chce: 

• Zaszokować czytelnika ilością haseł, które znajdują się w Wikipedii; 

• Ukazać, jak wielu ludzi pracowało przy jej powstawaniu. 

 

ZADANIE 3 

Lp. WIKIPEDIA ENCYKLOPEDIA 
1. Redagują ją wszyscy chętni 

użytkownicy 
 

 
Redagują ją specjaliści z różnych dziedzin 

2.  
Powstaje bardzo szybko 
 

 
Tworzona jest przez wiele lat 
 

3.  
Jest dostępna za darmo 
 

 
Trzeba za nią zapłacić 
 

 

ZADANIE 4 

Zapowiada polemiczny charakter kolejnych akapitów. 
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ZADANIE 5 

Powody, dla których autor uznaje sposób tworzenia Wikipedii za anarchiczny, to: 

• Każdy może zostać autorem haseł; 

• Nie ma nadrzędnego redaktora, treść haseł powstaje w wyniku dyskusji 

użytkowników. 

 

ZADANIE 6 

Środki językowe, nadające tekstowi zabarwienie emocjonalne, to: 

• Zdania wykrzyknikowe: Jest to chyba największy „czyn społeczny” w dziejach! 

• Pytanie retoryczne: Tylko skąd laik ma wiedzieć, które hasło należy do jakiej 

kategorii? 

 
ZADANIE 7 

Autor zgadza się, że: 

• Hasła w Wikipedii nie zawsze są wiarygodne; są niepełne, bo nikt nie kontroluje ich 
zgodności z prawdą; 

• Dobór haseł jest przypadkowy – często brakuje pojęć istotnych, a opracowane są 
terminy mało znaczące. 
 

ZADANIE 8 

Autor w akapicie 8 posłużył się przykładem, by zobrazować zjawisko wandalizmu, 

polegającego na wykorzystywaniu Wikipedii jako narzędzia walki politycznej i manipulacji. 

 

ZADANIE 9 

Autor uważa, że Wikipedia jest bardzo przydatnym źródłem informacji, ale należy 

podchodzić do niej z ostrożnością i sięgać również po inne źródła. 
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ZADANIE 10 

W akapicie 10 autor wyraża własne zdanie na temat Wikipedii i mówi o osobistych 

doświadczeniach. 

 

ZADANIE 11 

Zacytowana w akapicie 11 metafora: 

• Stanowi podsumowanie rozważań autora; 

• Jest pointą. 

 

ZADANIE 12 

1. Informacje dotyczące tradycyjnej encyklopedii 1, 2, 3  

2. Historia Wikipedii 4 

3. Niebywały sukces internetowej encyklopedii 5 

4. Zalety i wady nowego źródła informacji 6, 7, 8, 9 

5. Subiektywne odczucia autora 10 

6. Podsumowanie rozważań 11 

 

ZADANIE 13 

1. definiowania 

2. przeciwstawienia 

3. wnioskowania 

 

ZADANIE 14 

informacja, informacja, opinia, opinia 

 


