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Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania w części I, II i III. 

Odpowiadaj wyłącznie w języku polskim. 

 

 

                  maksymalna liczba punktów: 100 
 

 

Dorota Krzemionka, Jutro to dziś... tyle że jutro (fragmenty) 

  

1. Zwlekamy. Przekładamy na jutro, na później. Odkładamy: egzamin, dentystę, remont 

mieszkania, miłość. Swoje życie odkładamy do jutra. A gdy jutro zamienia się w dziś, znów 

wypatrujemy jutra. Dlaczego zwlekamy? A gdyby Pan Bóg zwlekał ze stworzeniem świata... 

Co by było? Czy powstałby lepszy świat, czy też nie byłoby go wcale? Albo, powiedzmy, 

nasz prapraprzodek zwlekałby z zejściem z drzewa czy z wyjściem z jaskini... Jakim torem 

poszłaby ewolucja? Załóżmy, że Edison, Marconi, Stephenson, bracia Wright lub Bill Gates 

odkładaliby... Może do dziś nie mielibyśmy żarówki, radia, parowozu, samolotu ani 

komputera osobistego.  

2. Wśród ludzi, którzy wpłynęli na kształt świata, niewielu znaleźć można takich, którzy 

zwlekali. Zwlekanie jest skutecznym sposobem, by nie odnieść sukcesu. Mimo to wielu z nas 

tygodniami, miesiącami, czasem latami nosi się z zamiarem zrobienia czegoś: oddania pracy 

zaliczeniowej, wyremontowania mieszkania, wyjścia za mąż bądź przeciwnie – zerwania 

nieudanego związku. Nosimy się i... nic nie robimy. Powtarzamy sobie jak Scarlett O’Hara z 

Przeminęło z wiatrem: pomyślę o tym jutro, jutro też jest dzień. A gdy „jutro” staje się „dziś”, 

pojawia się nowe kuszące „jutro”... I tak bez końca. Które jutro jest tym właściwym, tym 

ostatnim? Oto dylemat prokrastynatora.  

3. Prokrastynacja to tendencja do nieustannego przekładania na później ważnych zadań, a w 

zamian wykonywania wielu innych, pracochłonnych, za to mało ważnych czynności. Termin 

pochodzi z łaciny: pro – na, naprzód i crastinatus – jutro.  

4. Od wieków ludzie odkładali, przesuwali na jutro. Czasem była to celowa strategia – jak w 

przypadku Penelopy, która latami zwlekała z daniem odpowiedzi zalotnikom, ale często 

zwlekanie traktowano jako przejaw roztropności, dowód na to, że decyzja nie była pochopna. 

Stosunek do prokrastynacji radykalnie zmienił się, jak pisze Norman A. Milgram z Tel-Aviv 

University, po rewolucji przemysłowej, w połowie XVIII wieku. Wzajemna zależność ludzi 

w procesie produkcji sprawiła, że konieczne stało się wprowadzenie reżimu czasowego i 

terminów końcowych. Ci, którzy ich nie przestrzegali, utrudniali życie innym. Patrzono na 

nich coraz mniej przychylnie.  

5. A dziś im bardziej rytm naszego życia odmierzają dni i godziny dzielące nas od kolejnych 

terminów, im więcej deadline’ów, tym więcej zarazem tych, którzy zwlekają. Szerzy się plaga 

prokrastynacji. Wystarczy zajrzeć na Facebook. W końcu „cierpię na prokrastynację” brzmi o 

wiele lepiej niż „jestem leniem” albo „brak mi sumienności”. Epidemia szerzy się na 

uczelniach. Prokrastynację nazywa się czasem syndromem studenta. To właśnie studentów 

najpowszechniej dotyka bolączka odkładania czegoś na później. W USA 80–95 procent 

studentów koledżu zwleka z oddaniem pracy zaliczeniowej lub odkłada naukę na ostatnią 

chwilę. Na zwlekaniu studenci spędzają trzecią część dnia. Co w tym czasie robią? Śpią, 

czatują, sprzątają pokoje. Robią wszystko, tylko nie to, co – dobrze o tym wiedzą – zrobić 

trzeba w pierwszej kolejności. Profesor Tomasz Maruszewski, psycholog poznawczy ze 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przyznaje, że gdy umawia się ze studentami na 

termin, to większość prac zaliczeniowych trafia do jego skrzynki o północy, gdy termin się 

kończy, albo dopiero następnego dnia. Autorzy tłumaczą spóźnienie plagą wirusów w 

komputerze, awarią elektrowni, wizytą cioci…  
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6. Dlaczego studenci są tak podatni na tę chorobę? Po pierwsze, zadania na studiach nie są 

rozłożone równomiernie – można przez cały semestr nic nie robić, a wystarczy sprężyć się w 

sesji. Po drugie, póki młodzi ludzie byli w domu, ktoś cały czas ich kontrolował, przypominał 

o lekcjach, obowiązkach. Na studiach z kolei zdani są wyłącznie na siebie, na swoją wolę, a ta 

bywa wystawiana na pokusy – inne, atrakcyjne możliwości spędzania czasu... Obowiązek, jak 

to często bywa, przegrywa z przyjemnością. Jest też inne wytłumaczenie. Zewnętrzne terminy 

niektórzy odbierają jako ograniczenie swobody wyboru. Pojawia się pokusa, by przełożyć 

termin i w ten sposób odzyskać przestrzeń, autonomię, móc robić wszystko w swoim czasie. 

Tyle tylko, że swoboda przez odwlekanie szybko zmienia się w niewolę presji uciekającego 

czasu i niedotrzymanych terminów.  

7. „Praca nie zając, nie ucieknie”, „Co masz zrobić dziś, zrób jutro” – to tylko niektóre z 

powiedzonek żartobliwie przyzwalających na odwlekanie. W potocznej polskiej świadomości 

zwlekanie to nie grzech, ot, najwyżej śmieszna słabostka. A jednak opóźniacze szkodzą: 

innym – marnotrawią ich czas, zmuszając do czekania na powstające dzieło/decyzję, ale i 

sobie. Norman A. Milgram wylicza skrzętnie, że ci, co zwlekają, zarabiają mniej od swych 

kolegów, którzy przestrzegają terminów – średnio o 11,5 tys. dolarów rocznie.  

8. Prokrastynatorzy płacą więcej na wiele sposobów. Stres, jakiego doświadczają, działając w 

ostatniej chwili, odbija się na ich zdrowiu: gorzej funkcjonuje ich układ immunologiczny, 

częściej zapadają na infekcje, częściej mają problemy gastryczne, gorzej śpią. Zwlekanie 

kradnie nam poczucie szczęścia i zadowolenia z życia.  

9. Dlaczego więc zwlekamy, zamiast działać? Bo początkowo, gdy odkładamy coś na jutro, 

polepsza nam się nastrój. Przez chwilę wydaje nam się, że jesteśmy podwójnie wygrani. Po 

pierwsze, czujemy ulgę, że nie musimy od razu siadać do ciężkiej pracy. Po drugie, możemy 

się zająć czymś znacznie przyjemniejszym.  

10. Przeceniamy naszą sprawność, nie doceniamy przeszkód. To dlatego „na jutro” planujemy 

zwykle za dużo zadań. I właśnie dlatego często nie udaje nam się wykonać połowy z nich... 

Mimo to na następny dzień znów wpisujemy do kalendarza za dużo spraw. Bo jutro, jak 

wierzymy, najdzie nas wena, przysiądziemy od rana i napiszemy w parę godzin to, z czym nie 

mogliśmy się uporać od tygodni. Oczywiście, ulegamy złudzeniu.  

11. Może łaskawszym okiem powinniśmy spojrzeć na terminy końcowe i zewnętrzne 

wymogi, bo oszczędzają naszą wolę. Gdy wytrwale realizujemy jakieś działanie, opierając się 

pokusom, wola wyczerpuje się. I nieważne jest, co konkretnie robimy. Wola wyczerpuje się 

najbardziej wtedy, gdy jesteśmy zdani na siebie, gdy sami wyznaczamy sobie terminy i 

próbujemy ich dotrzymać. W którymś momencie nie starcza nam woli, zaczynamy zwlekać. 

Ale odkładając coś na jutro, nie przestajemy o tym myśleć – to coś wciąż zajmuje naszą 

pamięć, uwagę i pochłania energię. Zwlekanie jest bowiem wciąż na nowo, codziennie 

podejmowaną decyzją: pomyślę o tym jutro. Tymczasem każda decyzja zużywa naszą wolę. 

A mamy jej coraz mniej. Wyczerpują ją bowiem supermarkety, wypełnione tysiącami 

produktów, i dziesiątki decyzji, jakie co dnia musimy podejmować: która kawa albo jogurt 

wśród dziesiątków innych kaw i jogurtów? Na szczęście wola jest zasobem odnawialnym – 

wystarczy upływ czasu, odpoczynek, sen, wprawienie się w dobry nastrój, by energia wróciła.  

12. Zwlekanie jest grą, którą prowadzimy z czasem. Raz to my rozdajemy karty, a zwlekanie 

poprawia nam nastrój, oszczędza nasze zasoby mentalne. Innym razem dajemy się wkręcić w 

błędne koło zwlekania i stajemy się pionkiem. Można zatem powtórzyć modlitwę, która w 

wielu sytuacjach pomaga: Boże, daj mi siłę, luz i mądrość. Siłę, abym nie zwlekała ze 

zrobieniem tego, co zrobić trzeba. Luz, abym umiała odpuścić sobie to, czego robić nie 

trzeba. A mądrość, abym odróżniła pierwsze od drugiego.  

 

Opracowano na podstawie:  

Dorota Krzemionka, Jutro to dziś…tyle że jutro. Charaktery, nr 1, 2012, s. 14 – 23. 
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ZADANIA 

 

Część I                                                                                                                 (30/100) 

 
1. Wyjaśnij znaczenie poniższych związków frazeologicznych i wyrazów  własnymi   

słowami:             

                (5) 

a) rozdawać karty  (akapit 12)                                            (1) 

b) być pionkiem  (akapit 12)                                                                                                   (1) 

c) błędne koło  (akapit 12)                                                                                                       (1) 

d) strategia  (akapit 4)                                                                                                             (1) 

e) złudzenie  (akapit 10)                                                                                                          (1) 

 

2. Wypisz z akapitu 1. jedno zdanie, które ma charakter metaforyczny i wyjaśnij jego sens. (5)  

 

3. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania na podstawie przeczytanego tekstu.                      (5) 

 

a) W akapicie 2. jest mowa o „dylemacie prokrastynatora”. Wyjaśnij, na czym on polega.        (2) 
 

b) Na podstawie całego artykułu wymień cztery negatywne konsekwencje postawy 

prokrastynacji. Pomiń wskazane w akapicie 8.                                                                              (3) 

 

4. Na czym polega analogia między postawą wobec zadań a zakupami w hipermarkecie?    

(akapit11)                                                                                                                                  (5) 

 

5. Na podstawie akapitu 6. wywnioskuj, jakie trzy czynniki mogą przeciwdziałać postawie     

zwlekania.                                                                                                                                 (5) 

 

6. „Zwlekanie jest skutecznym sposobem, by nie odnieść sukcesu.”(akapit 2).  

W kilku zdaniach przedstaw swoje zdanie na ten temat.              (5) 

 

 

 

Część II                (30/100) 

 
„Wola wyczerpuje się najbardziej wtedy, gdy jesteśmy zdani na siebie” (akapit 11) 

Używając około 100 słów, skomentuj powyższy cytat. 

 

 

 

Część III               (40/100) 

 
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów, używając około 300 słów: 

 

1. Śmiech, refleksja, świata opisanie… Czego oczekuje od literatury jej współczesny 

odbiorca? 

 

 albo 

 

2. Różne oblicza heroizmu. 


