
 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania. 

 

Eric-Emmanuel Schmitt  

Oskar i pani Róża (fragment) 

 

Szanowny Panie Boże, 

na imię mi Oskar, mam dziesięć lat, podpaliłem psa, kota, mieszkanie (zdaje się 

nawet, że upiekłem złote rybki) i to jest pierwszy list, który do Ciebie wysyłam, bo jak dotąd, 

z powodu nauki, nie miałem czasu. 

Uprzedzam Cię od razu: nienawidzę pisać. Muszę mieć naprawdę jakiś ważny powód. 

Bo pisanie to bzdura, odchyłka, bezsens, jajo. To lipa. W sam raz dla dorosłych. 

Mam to udowodnić? Proszę, weź choćby początek mojego listu: „Na imię mi Oskar, 

mam dziesięć lat, podpaliłem psa, kota, mieszkanie (zdaje się nawet, że upiekłem złote rybki) 

i to jest pierwszy list, który do Ciebie wysyłam, bo jak dotąd, z powodu nauki, nie miałem 

czasu”. No więc równie dobrze mógłbym napisać: „Nazywają mnie Jajogłowym, wyglądam 

na siedem lat, mieszkam w szpitalu z powodu mojego raka i nigdy się do Ciebie nie 

odzywałem, bo nawet nie wierzę, że istniejesz”. 

Tylko że jeśli tak napiszę, to [...] w ogóle się mną nie zainteresujesz. A ja chcę, żebyś 

się zainteresował.  

A najlepiej byłoby, gdybyś znalazł czas, żeby oddać mi dwie lub trzy przysługi.  

Wytłumaczę Ci, o co chodzi.  

Szpital to cholernie sympatyczne miejsce: pełno tu uśmiechniętych dorosłych, którzy 

głośno mówią, jest też mnóstwo zabawek i panie wolontariuszki, które chcą się bawić  

z dziećmi, i są koledzy, na których zawsze można liczyć, tacy jak Bekon, Einstein czy Pop 

Corn, jednym słowem, szpital to sama radość, jeżeli jest się mile widzianym pacjentem. 

Ja przestałem być mile widziany. 

 
Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża, przekł. B. Grzegorzewska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005,  

s. 7–8. 

 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

Użyty przez Oskara zwrot do adresata na początku listu jest wyrazem 

etykiety językowej. 
P F 

W zacytowanym fragmencie listu chłopiec posługuje się perswazją 

językową. 
P F 

 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Celem wypowiedzi chłopca jest 

A. ocena sytuacji. 

B. przedstawienie prośby. 

C. obrażenie adresata listu. 

D. wyrażenie niezadowolenia. 

 

 



 

Zadanie 3. (0–1) 

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 

 

W wypowiedzeniu Bo pisanie to bzdura, odchyłka, bezsens, jajo Oskar posługuje się 

słownictwem charakterystycznym dla A/B kontaktów. Tego rodzaju słownictwo jest zgodne  

z normą C/D. 

 

A. oficjalnych    C. użytkową 

B. nieoficjalnych   D. wzorcową 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Wyjaśnij, dlaczego występujące w tekście słowa Jajogłowy i Bekon zapisano wielką 

literą. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

Numer 

zad. 

1. 2. 3. 

Odp.  PP B BC 

 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 

 

 

Numer 

zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

4. Np. Słowa Jajogłowy i Bekon 

zapisano wielka literą, ponieważ 

w tekście oznaczają one 

pseudonimy chłopców.  

(0–1) 1 p. – sformułowanie poprawnej 

odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub 

brak odpowiedzi. 

 


