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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 

Nie przyznaje się połówek punktów. 

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni 

poprawna. 

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została 

uwzględniona w schemacie. 

Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym.  

 

Nr zad. Poprawne odpowiedzi Liczba punktów 

1. 

Np. ojczyzna, dom, zdrowie, cnota, rozumność, szlachetność, 

uczciwość, życzliwość, prawość, spokój wewnętrzny. 

2 p. za poprawne wskazanie 6 

wartości; 

1 p. za  4-5 wartości  

2. 

Np. Podmiot liryczny wiersza można utożsamić z Janem 

Kochanowskim, ponieważ w tytule utworu pojawia się Czarnolas 

– nazwa majątku autora.  

1 p. za poprawną odpowiedź  

1 p. za formę odpowiedzi 

(zdanie złożone) 

Razem: 2 p. 

3. 

Np. Boże, spraw, bym mógł mieszkać we własnym kraju. Proszę, 

by dopisywało mi zdrowie i abym cieszył się ludzką życzliwością. 

Będę Ci wdzięczny za takie cnoty, jak: uczciwość, prawość i 

szlachetność.  

1 p. za dokonanie poprawnej 

trawestacji tekstu 

1 p. za posłużenie się trzema 

wypowiedzeniami 

Razem: 2 p.  

4. Np. apostrofa – Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje 

zastosowanie trybu rozkazującego – niechaj mieszkam, opatrz  

wykrzyknienie - Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!  

partykuła wzmacniajaca - ż  - raczyż 

Po 1 p. za podanie właściwego 

środka wraz z odpowiednim 

przykładem 

Razem: 2 p. 

5. niechaj – partykuła; pałace – rzeczownik; marmurowe – 

przymiotnik; mają - czasownik 

1 p. za poprawne nazwanie 

wszystkich części mowy 

6. C1 1 p. 

7. C 1 p. 

8. Zaimki Ty, Twoje zapisane zostały wielką literą ze względu na 

szacunek, jakim darzony jest przez osobę mówiącą Bóg. 

1 p. za właściwe wyjaśnienie 

9. B 1 p. 

10. znaczenie dosłowne – np. miejsce, które przygotowuje sobie ptak 

lub inne zwierzę w celach lęgowych 

znaczenie przenośne – np. dom rodzinny, miejsce pochodzenia 

1 p. za poprawne określenie 

znaczenia dosłownego i 

przenośnego 

11. 1P 2F 3P 1 p. 

12. D 1 p. 

13. gatunek  tytuł autor 

powieść Krzyżacy Henryk Sienkiewicz 

nowela Kamizelka Bolesław Prus 

opowiadanie Ikar Jarosław Iwaszkiewicz 

epos Iliada Homer 
 

2 p. za poprawne uzupełnienie 

wszystkich (12) rubryk tabeli 

1 p. za poprawne uzupełnienie 

11 rubryk 

14. C 1 p. 
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15. Czym chata bogata, tym rada. 

Np. Każdy niespodziewany gość zostaje serdecznie przyjęty i 

ugoszczony. 

Szczęście każdy nosi w sobie. 

Np. Każdy człowiek dąży do szczęścia, jednak dla każdego 

oznacza ono coś innego. 

Po 1 p. za właściwe podanie 

znaczenia jednego 

sformułowania 

Razem: 2 p. 

16.  

1 – zdanie główne 

2 do 1 – zdanie współrzędne łączne 

3 do 2 – zdanie współrzędne przeciwstawne 

4 do 3 – zdanie podrzędne przydawkowe 

1 p. za poprawnie wykonany 

wykres 

1 p. za właściwe nazwanie 

wszystkich zdań składowych  

Razem: 2 p. 

17 D 1 p. 

18. Np. Dom rodzinny w życiu każdego człowieka odgrywa 

olbrzymią rolę. To właśnie tam, kształtuje się charakter i 

osobowość człowieka. Doskonałym tego przykładem są 

bohaterowie powieści Aleksandra Kamińskiego Kamienie na 

szaniec. Dom to także oaza szczęścia i spokoju, czego przykładem 

może być utwór Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”. 

1 p. za podanie funkcji domu 

1 p. za odwołanie do dwóch 

lektur (jeśli pojawi się jeden 

tekst 0p.) 

1 p. za formę notatki 

1 p. za poprawność językową 

(wypowiedź bezbłędna) 

1 p. za poprawność 

ortograficzną i interpunkcyjną 

(wypowiedź bezbłędna) 

Razem: 5 p. 

19. Np. budynek, mieszkanie, azyl, rodzina 2 p. za poprawnie podanie 

wszystkich przykładów 

1 p. za poprawne podanie 

trzech przykładów 

20. Nie wzięłam dziś do szkoły swojego tabletu. 

Jego nigdy nic nie obchodzi. 

Nie wiecie, czyja praca została wyróżniona? 

Zapisz to zdanie w cudzysłowie! 

1 p. za bezbłędne poprawienie 

wszystkich zdań 

21. na przykład, naprawdę, po prostu, co prawda  1 p. za poprawny zapis 

wszystkich wyrazów 

22. Oczywiście nieraz marzyłem o podróży, ale wyobrażałem ją sobie 

jako wakacje, jako łańcuch przygód,  [Uwaga! Uczeń może w tym 

miejscu nie wstawić przecinka.] podobnych do przygód Bilba, a 

nawet jeszcze ciekawszych i kończących się szczęśliwie. To, co 

mnie teraz czeka, oznacza wygnanie, ucieczkę przed jednym 

niebezpieczeństwem w inne, nieodstępnie ciągnące się za mną. 

Przypuszczam też, że muszę ruszyć w świat sam, jeśli mam 

wykonać zadanie i ocalić Shire. 

2 p. za poprawne wstawienie 

10 - 9 przecinków 

1 p. za poprawne wstawienie  

8 przecinków 

23. Ignacy Krasicki, oświecenie 1 p. za podanie imienia i 

nazwiska oraz nazwy epoki 

24. bajka;  np. charakter dydaktyczny, posiada morał, bohaterami są 

najczęściej zwierzęta, uniwersalny charakter. 

1 p. za podanie nazwy gatunku 

1 p. za podanie trzech cech 

Razem: 2 p. 
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25. Np. Żółw odpowiedział myszy, że może ona mieszkać w pałacu, 

jemu wystarcza domek mały, ale własny. 

1 p. przekształcenie w formę 

mowy zależnej z 

zachowaniem istotnych 

informacji 

26. Np. mysz – zniewolona, uzależniona 

       żółw – niezależny, wolny 

2 p. podanie dwóch cech 

każdej postaci 

1 p. podanie dwóch cechy 

jednej postaci lub podanie po 

jednej cesze do każdej postaci 

Uwaga! Cechy muszą być 

wskazane w formie 

przymiotników lub 

imiesłowów 

przymiotnikowych. 

27. Temat (0-3p.):  

0-1 informacje wprowadzające – przyczyna, cel, okoliczności podjęcia tematu 

0-1 przedstawienie stanowiska dotyczącego roli rodziny w życiu młodego człowieka 

0-1 obecność zwrotów do adresata (co najmniej dwa poza nagłówkiem) 

 

Kompozycja (0-1 p.):  

0-1 zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa; charakterystyczne 

elementy listu (miejscowość, data, nagłówek, formuła pożegnalna, podpis)   

 

Styl (0-1 p.): 

0-1 styl konsekwentny dostosowany do formy wypowiedzi 

 

Język (0-2 p.): 

2 p. – dopuszczalne 3 błędy składniowe lub fleksyjne, lub leksykalne, lub frazeologiczne 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy składniowe lub fleksyjne, lub leksykalne, lub frazeologiczne 

0 p. – powyżej 4 błędów składniowych lub fleksyjnych, lub leksykalnych, lub frazeologicznych 

 

Ortografia (0-1 p.): 

1 p. – dopuszczalne 2 błędy 

0 p. – powyżej 2 błędów 

 

Interpunkcja (0-1 p.): 

1 p. – dopuszczalne 3 błędy 

0 p. – powyżej 3 błędów 

 

Uwagi:  

W pracy krótszej od wyznaczonej objętości – dwadzieścia pięć zdań - kompozycja tekstu, 

styl, język, ortografia i interpunkcja nie podlegają ocenie. 

Jeśli praca jest nie na temat uczeń otrzymuje 0 p.  

Razem: 9 p.  

 

Razem: 50 punktów 


