
 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania. 

 

Jowita Kurach 

Przestrzeń do myślenia. Rozmowa z podróżnikiem Markiem Kamińskim (fragment) 

 

 

Co Pana motywuje do odbywania ekstremalnych wypraw i ciągnie do surowości 

śniegowych krain? 

 

Marek Kamiński: Każdy człowiek ma w życiu jakieś przeznaczenie i powinien jak najlepiej 

je wypełniać. Moją główną motywacją jest chęć zrobienia czegoś wartościowego z życiem. 

Nie jestem pewien, czy te krainy są takie mroczne, jak potocznie może się to wydawać. 

Myślę, że Antarktyda czy Arktyka to są bardzo czyste miejsca. I raczej nie mroczne, wręcz 

przeciwnie – jasne. Sądzę, że ciągnie mnie tam możliwość rozmowy z samym sobą. W takich 

miejscach człowiek nie jest zagłuszony przez całą cywilizację, może odkryć swój wewnętrzny 

głos, prowadzić wewnętrzny dialog. [...] 

 

Czy zaszły jakieś zmiany w Pana stosunku do przyrody po odbyciu tych wszystkich 

wypraw? Jak wygląda nasz świat z perspektywy dalekiej północy? 
 

Zawsze czułem szacunek i respekt dla przyrody, natury. Moje wyprawy utwierdziły mnie 

w tym przekonaniu. Dzięki nim patrzę z innej perspektywy na miasto, na to, co się w nim 

dzieje. Kiedy myślę o Nowym Jorku – mieście, które prawie zupełnie pozbawione jest natury, 

poza Central Parkiem, oprócz którego to tylko beton, szkło – bardziej odczuwam sztuczność 

tych miejsc, ich nienaturalność. Ciągły ruch, pośpiech i zamieszanie są bardzo widoczne 

w naszym świecie, kiedy się do niego wraca po tygodniach spędzonych w ciszy. Rytm natury 

jest spokojny, powolny i w jakiś sposób dostojny, tego brakuje naszej cywilizacji i warto tego 

szukać w przyrodzie. 

 

Jakie odczucia towarzyszyły Panu podczas wielu dni spędzonych w ekstremalnych 

warunkach? 
 

To są różnorodne odczucia. Na początku czuję tęsknotę za cywilizacją, wygodą i za 

spokojem. Wydaje się, że jest trudno i ciężko. Zastanawiam się, po co ja tu jestem. Nasuwają 

się pytania, czemu nie jestem w jakimś ciepłym miejscu. Potem potrzeba cywilizacji odchodzi 

i zastępuje ją wewnętrzny spokój, pojawia się przestrzeń do myślenia.  [...] Jest to stan uwagi 

i kontaktu z otoczeniem, podobny do medytacji. Przyroda w ekstremalnych warunkach może 

być bardzo różna – upał bądź mróz, nadmiar wody lub susza – ale zawsze uczy człowieka 

pokory. Tego, że nasza wola i pasja to potężne siły, ale jest jeszcze coś większego. […] 

 

Czego się Pan nauczył o sobie i przyrodzie, odbywając wyprawy? 
 

Przede wszystkim nauczyłem się tego, że w życiu nie warto chodzić łatwymi drogami. Na 

łatwych drogach człowiek się niczego nie nauczy, nie rozwinie. Najlepszą praktyką jest dobra 

teoria, że życie jest zbyt krótkie, by uczyć się na błędach. Z drugiej strony tylko ten, kto nic 

nie robi, nie popełnia błędów. A jeśli chodzi o przyrodę, to chyba nauczyłem się wyważonego 

stosunku do niej, że może być groźna, ale też przyjazna. […] 

 



 

Wielu osobom pomógł Pan odnaleźć drogę do marzeń i zrozumieć, w którym kierunku 

chcą podążać. Czy wiele lat temu, rozpoczynając swoją wędrówkę, myślał Pan o tym, że 

stanie się swego rodzaju przewodnikiem przez życie dla innych? 
 

Prawdę mówiąc, nie myślałem o tym. Kiedy zaczynałem moje wędrówki, to tak jak 

wspominałem, podążałem za wewnętrznym głosem i nie sądziłem, że może mieć to wpływ na 

innych ludzi. Natomiast teraz myślę, że największą wartością moich wypraw nie jest ich 

fizyczny wymiar – że ja gdzieś doszedłem i coś zrobiłem – ale właśnie to, że dało to nadzieję 

i siłę innym ludziom. Wiele osób mówiło mi, że pierwszy raz zaczęli myśleć o realizacji 

swoich marzeń po przeczytaniu mojej książki albo po wykładzie. Zaczęli myśleć, że mogą 

zrobić coś, co wydawało się trudne, czasem wręcz nieosiągalne. I to jest właśnie nadzieja – że 

znajdą siły w sobie, a nie, że świat coś im podaruje. 

 
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2008/listopad-2008/przestrzen-do-myslenia-rozmowa-z-podroznikiem-markiem-

kaminskim 

 

 

Zadanie 1. (0–1) 

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

albo F – jeśli jest fałszywe. 

  

Według podróżnika ekstremalne wyprawy sprzyjają poznawaniu siebie. P F 

Dzięki podróżom Marek Kamiński nauczył się szanować przyrodę. P F 

 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Według Marka Kamińskiego największą wartością jego wypraw jest to, że 

 

A. pokazują potęgę i siłę natury. 

B. wzbudzają tęsknotę za cywilizacją. 

C. pozwalają dostrzec siłę woli i pasji. 

D. inspirują innych do podejmowania wyzwań. 

 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Wyjaśnij, jak rozumiesz radę podróżnika, że w życiu nie warto chodzić łatwymi drogami. 

Nie cytuj. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2008/listopad-2008/przestrzen-do-myslenia-rozmowa-z-podroznikiem-markiem-kaminskim
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2008/listopad-2008/przestrzen-do-myslenia-rozmowa-z-podroznikiem-markiem-kaminskim


 

Zadanie 4. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Aby zachować sens wypowiedzenia Każdy człowiek ma w życiu jakieś przeznaczenie 

i powinien jak najlepiej je wypełniać rzeczownik przeznaczenie można poprawnie zastąpić 

wyrazem 

 

A. powołanie. 

B. powodzenie. 

C. przydzielenie. 

D. przykazanie. 

 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania. 

 

Krzysztof Majdan 

Dobry robot to nieporadny robot. O efekcie Pratfalla wśród maszyn 

 

Z góry zakładamy, że roboty będą ponadprzeciętnie inteligentne i bezbłędne, co budzi jakiś 

rodzaj niepokoju. Grupa młodych naukowców do tematu podchodzi z innej strony i dowodzi, 

że roboty popełniające błędy są znacznie bardziej lubiane przez ludzi. [...]  

Ludzie, choć sami w sobie niedoskonali, życie poświęcają samodoskonaleniu. Biorąc 

pod uwagę biologiczne i społeczne ograniczenia, doskonałości nigdy nie osiągną. Zatem 

trudno się dziwić, że na perspektywę maszyny doskonałej, bezbłędnej, która przy okazji nie 

woła o jedzenie i nie jeździ na urlopy, człowiek reaguje nieufnością i niepokojem. 

Studia na temat społecznych konsekwencji robotyki to dość nowy obszar badań, 

jednak szybko zyskuje na intensywności. Jak zwraca uwagę grupa akademików  

z austriackiego Uniwersytetu w Salzburgu, zdecydowana większość tych badań zakłada, że 

technologia zapewni robotom perfekcję. Jako punkt wyjściowy przyjmuje bezbłędną 

maszynę, zastanawiając się, jak osiągnąć perfekcyjną relację z człowiekiem. Ale na razie 

zdarzają im się błędy. 

 

Dobry robot to niedoskonały robot 

Autorzy badania opublikowanego w Frontiers in Robotics and AI zaprosili 45 osób do 

badania jakościowego. Zadaniem było prowadzenie interakcji z robotami. Najpierw zadawały 

pytania, druga część polegała na współpracy i ukończeniu wspólnie kilku zadań – konstrukcji 

z klocków Lego.  

W badaniu użyto roboty NAO [...] dające się zaprogramować do określonych zadań. 

Uczestnicząc w jednej z branżowych konferencji, miałem okazję zmierzyć się  

z przedstawicielem NAO w grze „papier-kamień-nożyce”. Interakcja
1
 była przyjemna  

i wciągająca, choć – o ironio – przypadek ten potwierdza założenie austriackich badaczy – 

robot popełnił błąd, przypisał sobie punkt, choć daną partię przegrał, wygrywając ostatecznie 

wynikiem 3:2 całe starcie z prymitywnym, niedoskonałym człowiekiem. 

Wracając do badania, interakcje prowadzone były ze sprawnym robotem, a także 

egzemplarzem celowo źle zaprogramowanym – by popełniał okazjonalne błędy. Ot, 

powiedział na przykład uczestnikowi badania, by rzucił klocek na podłogę, zamiast umieścić 

go na budowanej konstrukcji. 

Badacze obserwowali interakcje, następnie w pogłębionych wywiadach pytali 

uczestników o ocenę [...] robota, jego inteligencji, uczuć, jakie wywołał. 

I – jak zauważają akademicy – zaszedł swego rodzaju efekt Pratfalla – to 

psychologiczne zjawisko polegające na tym, że cudze błędy [...] zwiększają atrakcyjność tej 

https://businessinsider.com.pl/autorzy/krzysztof-majdan


 

osoby w naszych oczach. My bowiem porównujemy to ze swoimi błędami i lepiej czujemy 

się ze sobą. Innymi słowy, mało kto lubi chodzące ideały, bo uświadamiają nam, jak wiele 

nam do nich brakuje. 

Roboty, które wykazywały okazjonalną nieporadność, budziły znacznie większą 

sympatię, jednocześnie badani nie oceniali ich jako mniej inteligentne [...] niż te bez błędów 

w oprogramowaniu. 

Jak podsumowuje Nicole Mirnig, współautorka badania: Okazuje się, że roboty 

popełniające błędy są znacznie bardziej lubiane przez badanych, niż te bezbłędne. Wyniki 

ukazały Efekt Pratfalla, w myśl którego atrakcyjność człowieka rośnie w oczach innych, gdy 

popełnia błędy. [...] 

Czy to możliwe? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż silnie wiąże się to  

z badaniami nad sztuczną inteligencją. Badaniami – dodajmy – skrzętnie skrywanymi. 

[...]  

Akademicy sugerują, że uwzględnienie awaryjności robotów może znacznie ocieplić 

stosunek ludzi. 

Pamiętajmy, że mówimy tu o robotach konsumenckich, których głównym zadaniem 

jest interakcja z człowiekiem, dotrzymywanie mu towarzystwa. Amazon, uważany za lidera  

w dziedzinie automatyzacji, ma w swoich halach mnóstwo robotów, lecz nie są to dwunożne, 

metalowe konstrukty z czerwonymi oczami, taszczące paczki tam i z powrotem. Co do innych 

gałęzi robotyki, jak przemysł, czy medycyna (robotyczne ramię asystujące przy operacji), to 

skuteczność i bezbłędność musi być jak najwyższa. 

 
https://businessinsider.com.pl/technologie/nauka/interakcja-ludzi-z-robotami-jakie-roboty-lubimy-

najbardziej/6zbc36w 

 
1
 Interakcja – wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów, zjawisk. 

 

 

Zadanie 5. (0–2) 

Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby stanowił streszczenie artykułu Dobry robot 

to nieporadny robot. O efekcie Pratfalla wśród maszyn. 

 

Tematem tekstu Krzysztofa Majdana jest ................................................................................... 

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

Autor skupia się na ...................................................................................................................... 

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

i dowodzi, że ................................................................................................................................ 

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

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

 

Zadanie 6. (0–1) 

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

albo F – jeśli jest fałszywe. 

  

Z tekstu wynika, że o inteligencji robota świadczy jego bezbłędność  

w działaniu. 
P F 

Istnieją dziedziny robotyki, w których maszyny powinny działać idealnie. P F 

https://businessinsider.com.pl/technologie/nauka/interakcja-ludzi-z-robotami-jakie-roboty-lubimy-
https://businessinsider.com.pl/technologie/nauka/interakcja-ludzi-z-robotami-jakie-roboty-lubimy-


 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Efekt Pratfalla opisany w tekście polega na tym, że ludzie 

 

A. konsekwentnie zabiegają o dobre relacje z innymi. 

B. lepiej się czują w towarzystwie osób popełniających błędy.  

C. starannie ukrywają wyniki badań nad sztuczną inteligencją. 

D. marzą o budowaniu idealnie działających robotów konsumenckich. 

 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 

 

Tekst Dobry robot to nieporadny robot. O efekcie Pratfalla wśród maszyn to przykład tekstu 

A/B, w którym autor w C/D sposób przybliża wiedzę na temat rozwoju robotyki. 

 

A. naukowego   C. przystępny  

B. popularnonaukowego  D. specjalistyczny 

 

 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

Numer 

zad. 

1. 2. 4. 6. 7. 8. 

Odp. PF D A FP B BC 

 

 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 

 

 

Numer 

zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

3. Np. Człowiek, który chodzi 

łatwymi drogami, nie podejmuje 

wyzwań, przez co niczego się nie 

uczy i się nie rozwija. Warto  

z odwagą realizować się, nawet 

kosztem popełniania błędów. 

(0–1) 1 p. – sformułowanie poprawnej 

odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub 

brak odpowiedzi. 



 

5. Tematem tekstu Krzysztofa 

Majdana jest rozwój robotyki i jej 

wpływ na człowieka.  

Autor skupia się na 

prowadzonych z udziałem 

robotów wyposażonych w ludzkie 

cechy badaniach, podczas których 

były sprawdzane reakcje ludzi na 

maszyny, 

i dowodzi, że omylność robotów 

konsumenckich pozytywnie 

wpływa na ich odbiór przez 

człowieka. 

 

(0–2) 2 p. – poprawne określenie tematu 

i tego, co na ten temat 

powiedziano w tekście; 

zachowanie właściwego poziomu 

uogólnienia. 

1 p. – poprawne określenie tematu 

i tego, co na ten temat 

powiedziano w tekście; zaburzony 

poziom uogólnienia. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna 

albo brak odpowiedzi. 

 

 


