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Materiał ćwiczeniowy dla nauczycieli języka polskiego. Wstęp i zakończenie 

w wypowiedzi pisemnej 

 

Wypracowanie zamieszczone w materiale zostało napisane przez ucznia na temat 

egzaminacyjny opublikowany w Arkuszu pokazowym na stronie CKE.  

 

1. Przeanalizuj wstępu i zakończenia w poniższym wypracowaniu. Sprawdź, czy te części 

są logicznie powiązane z rozwinięciem i czy zakreślają merytoryczną zawartość 

wypracowania. Sformułuj wnioski. 

2. Omów swoją ocenę z innym nauczycielem.  

3. Porównaj swoją ocenę z oceną wzorcową i komentarzem, opracowanymi przez 

ekspertów CKE i OKE. Ocena ekspertów zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

CKE 9 grudnia 2022 r. 

 
 
  

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/pokazowe/Polski_PP/MPOP-P2-100-2203.pdf
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Temat  

Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. 
 
W pracy odwołaj się do: 

  

• wybranej lektury obowiązkowej – utwory epickiego albo dramatycznego 

• innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki 

• wybranych kontekstów. 

 

 

Wypracowanie ucznia Komentarz 

Miłość jest uczuciem silniejszym od śmierci. Mówi się, 

że przetrwa wszystko, ale czy w rzeczywistym świecie 

pełnym nienawiści do drugiego człowieka, zaburzonymi 

wartościami w życiu i panującym złem jest to możliwe? 

Miłość może się objawiać pod wieloma różnymi postaciami. 

Istnieje miłość braterska, rodzinna, miłość między kobietą 

a mężczyzną. Swoje miejsce musi również znaleźć miłość 

do ojczyzny. Osoby religijne są w stanie władać najczystszą 

miłością do Boga.  Jest ona nieskazitelna i niezniszczalna, 

a na dodatek czysta i niewinna. 

W „Księdze Hioba” możemy dostrzec właśnie taką 

bezgraniczną miłość. Hiob miał dobre, szczęśliwe życie. Był 

wierny Bogu, który uważał go za najwierniejszego sługę. 

Miłość do stworzyciela świata była dla niego ogromnie 

ważna, był on jego inspiracją. Postępował jak Bóg chciał, 

wedle przykazań. Aby sprawdzić jego wiarę, został 

wystawiony na wiele prób. Na początku zginęła jego 

rodzina, później ciężko zachorował. Była to dla niego ciężka 

próba, ale za każdym razem, kiedy wydarzyła się jakaś 

tragedia, modlił się i zwracał do Boga o pomoc w cierpieniu. 

Miał świadomość, że niezależnie od cierpień, przez jakie 

musiał przechodzić, ojciec zawsze będzie po jego stronie. 

Nigdy nie wyrzekł się Boga. Pomimo ogromnych 

przeciwności losu, pozostał u jego boku. Modlił się, prosząc 

o zrozumienie, dlaczego takie tragedie go spotykają. 

Została pokazana w tym utworze piękna, nieskazitelna 

miłość, która pomimo przeciwności losu przetrwała. 
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Miłość do ojczyzny jest równie ważnym aspektem 

w naszym życiu. W lekturze „Konrad Wallenrod” autorstwa 

Adama Mickiewicza widzimy wspaniałe oddanie się miłości 

do ojczyzny. Bohater poświęcił swoją rodzinę w celu 

pomocy swoim rodakom. Taka postawa może być 

prawdziwą inspiracją dla wielu młodszych przedstawicieli 

naszego społeczeństwa. Zrezygnowanie z własnego 

szczęścia z najbliższymi w zamian za obronę ojczyzny jest 

godne pochwały.  

Przykładem człowieka zniszczonego przez miłość jest 

Stanisław Wokulski – główny bohater lektury „Lalka” 

autorstwa Bolesława Prusa. Był on człowiekiem pracy. 

Prawdziwy pozytywista. Niestety to wszystko zniszczyła u 

niego panna Izabela Łęcka. Zakochał się w niej, przez co, 

możemy dostrzec u niego duszę romantyka. Nie potrafił 

myśleć o niczym innym niż o ukochanej. Wiedział, że ze 

swoim wyglądem, jak i niższą klasą społeczną jej nie 

rozkocha, natomiast miał coś innego, bardziej cennego 

pieniądze, którymi mógł skraść jej serce. Panna Izabela 

była dla niego najważniejszą osobą na ziemi. Niestety jego 

ukochana nie odczuwała tego samego. Zmuszony był przez 

to wyjechać do Paryża. Uciec od miłości. Poświęcił dla niej 

wszystko, a ona nie potrafiła tego docenić. Był nawet skory 

do popełnienia samobójstwa, jak większość romantycznych 

bohaterów. 

Miłość jest potężna, może być wspaniała, jak 

i niszczycielska. W szczególności ta nieodwzajemniona. 

Może zniszczyć człowieka i sprawić, że będzie totalnie inną 

osobą. Może zmienić się nie do poznania. Utracić wszystko, 

co w nim dobre. Miłość bywa czasami inspiracją do 

zrobienia czegoś wspaniałego bądź stania się lepszą osobą 

dla kogoś. Ludzie zmieniają się pod wpływem miłości nie 

tylko na gorsze osoby, niż byli wcześniej, ale również na 

lepsze. Pomimo bólu i cierpienia, uważam, że miłość jest 

warta tego, aby ją przeżyć. Przynajmniej raz w życiu, każdy 
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z nas powinien ją poczuć niezależnie czy od rodziny czy od 

ukochanego. Miłość jest tego warta. 

[496 wyrazów] 

 


