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Przeczytaj fragmenty dwóch tekstów i odpowiedz na pytania. 

 

 
 

TEKST I 

12 lipca 

Alfa ruszył w Polskę. Odbija sobie tamten sezon, kiedy kiblował. Filip zostaje. Filip jest przygnębiony, Filip jest 
smutny. Martwię się o niego. Chyba jest mocno uzależniony. A więc Alfy nie będzie teraz w mieście. Tomek wyszedł 
ze szpitala i pojechał z nim. Na zatracenie całkowite. Takie jest narkomańskie życie. Teraz ja odwiedzam Filipa. 
Przynoszę mu coś do jedzenia, ale on nie może jeść. Cały czas pije zupę1 albo ładuje ziomki2. I opowiada mi o sobie. 
Słucham tego ćpalniczego bełkotu, choć czasami nie jest to bełkot. I on kiedyś był zwykłym chłopakiem, nawet takim, 
jacy są w mojej klasie. Chodził do szkoły. Gdy skończył 18 lat, wyrzucili go. To Alfa dał mu pierwszy strzał3, Filip mnie - 
reakcja łańcuchowa. A ja kogo wciągnę? O nie, nie zrobię tego. 

              Filip nie ma rodziców, tylko jakąś ciotkę. Ale ona już się nim nie zajmuje, przecież jest pełnoletni. Chciał 
zostać lotnikiem. Opowiada mi o różnych typach samolotów, chodząca encyklopedia. Tylko czasami już nie pamięta. 
Kiedyś latał na szybowcach i wtedy w jego życiu pojawił się Alfa. 

I kiedyś w moim życiu pojawił się Filip. I kiedyś w czyimś życiu pojawię się ja. I spotkamy się wszyscy tam 
wysoko, wyżej niż szybowce Filipa, dalej niż gniew Alfy, nawet jeszcze dalej niż moje marzenia. (41-42) 

(Barbara Rosiek, Pamiętnik narkomanki, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001, s. 41-42). 

 

 

 

                                                           
1 zupa - wywar ze słomy makowej 
2 ziomki – leki uspokajające i nasenne. 
3 strzał – dożylne zażycie narkotyku. 

Temat: „Pamiętnik narkomanki” – czytanie ze zrozumieniem 

Praca domowa na ocenę 

Termin przesyłania pracy: do 22 maja 



Zadanie 1. (0-1) 

Udowodnij, podając dwa argumenty, że tekst I jest fragmentem dziennika.  

o  

o  

Zadanie 2. (0-1) 

Wyjaśnij, jakich informacji o narratorze dostarcza nam  użycie żargonu narkomanów w tekście dziennika? 

 

 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Wypisz z tekstu I trzy słowa należące do żargonu narkomanów.  

o  

o   

o   

Zadanie 4. (0-1) 

Wskaż co najmniej trzy opisane w tekście I negatywne konsekwencje zażywania narkotyków. 

o   

o   

o   

Zadanie 5. (0-1) 

Wyjaśnij, jak rozumiesz stwierdzenie „I spotkamy się wszyscy tam wysoko, wyżej niż szybowce Filipa, dalej niż gniew 

Alfy, nawet jeszcze dalej niż moje marzenia.” 

 

 

 

 

 



TEKST II 

Trzeba chcieć i umieć pomóc tym ludziom, aby móc dźwignąć ich z mogił, do których wchodzą za życia. Aby 
tego dokonać, musimy głęboko ich zrozumieć, a przez to pokochać takimi, jakimi są - z całym ich dobrem i złem. 
Przecież brud, jakim są pokryci, a który tak bardzo nas mierzi, pochodzi ze śmietniska naszego zła, na które 
wyrzucamy codziennie nasze świństwa w postaci kłótni, faryzeuszostwa, chamstwa, kłamstwa i nieuczciwości.  

Narkomani odrzuceni często przez własnych rodziców, pozbawieni przez to wzorów do naśladowania, są w 
gruncie rzeczy bezbronni, a przez to niezwykle podatni na przyklejanie się do nich wszelkich nieczystości. Powinni oni 
być naszym wyrzutem sumienia (…). To my tworzymy tę społeczną plagę, lekceważąc pochopnie to, co w życiu 
najważniejsze -  miłość do drugiego człowieka; burząc poczucie bezpieczeństwa i godności, rwąc nici przyjaźni, 
depcząc bliźniego w imię własnych, niegodnych celów. Wielu spośród nas zostaje narkomanami, wchodząc 
nieświadomie do krainy ułudy szczęścia, która wciąga ze straszliwą siłą w głąb otchłani, na samo dno bólu, rozpaczy i 
strasznej śmierci.(…) Moim wielkim marzeniem było stworzenie uczciwego systemu działań z ludźmi, którzy zgubili 
się kiedyś, lub których zgubiono w życiu (…). 

(Marek Kotański4, Ty zaraziłeś ich narkomanią , Warszawa 1984 

Zadanie 7. (0-1) 

Zacytuj z 1. akapitu metaforę, za  pomocą której Marek Kotański określa narkomanię. 

 

 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Zdanie: Przecież brud, jakim są pokryci, a który tak bardzo nas mierzi, pochodzi ze śmietniska naszego zła, na które 

wyrzucamy codziennie nasze świństwa w postaci kłótni, faryzeuszostwa, chamstwa, kłamstwa i nieuczciwości 

wskazuje, że Marek Kotański 

a)  uważa, że społeczeństwo nie lubi narkomanów, bo są brudni. 

b) oskarża ludzi o to, że zatracili wszelkie wartości moralne. 

c) nie akceptuje kłamstwa, oszustw i nieuczciwości narkomanów. 

d) przypisuje społeczeństwu częściową winę za powstanie zjawiska narkomanii.  

Zadanie 9. (0-1) 

Zaznacz X te stwierdzenia, które są zgodne z tekstem II.  

1. Narkomania jest nałogiem, którego konsekwencją jest pogorszenie jakości życia.  

2. Pomoc narkomanom  musi się wiązać z ich rozumieniem i akceptacją.  

3. Narkomani często nie znajdują wsparcia w rodzicach.  

4. Początkujący narkomani maja pełną świadomość tego, do czego prowadzi zażywanie narkotyków  

                                                           
4 Marek Kotański (1942-2002) - polski psycholog,  terapeuta, organizator wielu przedsięwzięć mających na celu zwalczanie zjawisk patologii społecznej i 
udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, zakażonych wirusem HIV, byłych więźniów oraz osób bezdomnych. 



Zadanie 10. (0-1) 

Wskaż trzy czynniki, które – zdaniem Marka Kotańskiego – mogą prowadzić do narkomanii. 

1.  

2.  

3.  


