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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. 

 
Numer 

zadania 
Odpowiedzi  Liczba punktów 

1. B 1p. 

2. 
Np. Bolesław Leśmian aby nadać swemu tekstowi rytmiczności wprowadził: rymy, średniówkę,  

wielokrotnie użył spójnika i, zastosował trzynaście sylab w wersie, przerzutnię.  

1p. podanie dwóch 

zabiegów 

3. 

nazwa środka 

artystycznego 

przykład z tekstu funkcja 

epitet złote oczy uwydatnienie i określenie cechy 

metafora/personifikacja/

animizacja 

Patrzyły na mnie bratków 

wielkie, złote oczy 

wydobycie nowych znaczeń/ 

ożywienie obrazu poetyckiego 

pytanie retoryczne I dlaczego te oczy były coraz 

łzawsze? 

nadanie tonu emocjonalnego 

 

2 p. za uzupełnienie 6 

(wszystkich) rubryk tabeli 

 

1 p. za uzupełnienie 4-5 

rubryk tabeli 

4. 

1p. zredagowanie opisu przeżyć wewnętrznych bohatera wiersza 

1p. zawarcie co najmniej czterech uczuć 

1p. wypowiedź w formie 6-7 zdań 

1p. za poprawność językową (wypowiedź bezbłędna) 

1p. za poprawność ortograficzną i interpunkcyjną (wypowiedź bezbłędna)   Razem: 5p. 

5. 

Santiago, Manolin/chłopiec „Stary człowiek i morze” 

Dedal, „Mit o Dedalu i Ikarze” 

Po 1p. za podanie postaci 

wraz z tytułem utworu, z 

którego pochodzi 

Razem: 2p. 

6. 

Np. opowiadanie  krótki utwór prozatorski, zazwyczaj jednowątkowy, o swobodnej kompozycji; 

mitfantastyczna opowieść, jest próbą wyjaśnienie odwiecznych zagadnień.  

 

Po 1p. za wskazanie 

gatunku i podanie po dwie 

cechy charakterystyczne 

dla gatunku, nie mogą 

pojawić się ogólnikowe 

cechy epiki 

Razem: 2p. 
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7. 

Np. Marnotrawność w kontekście przypowieści oznacza trwonienie pieniędzy, rozrzutność (sens 

dosłowny); zmarnowanie, zniszczenie życia (sens przenośny). 

1p. za wyjaśnienie 

znaczenia dosłownego i 

przenośnego w kontekście 

utworu 

8. 

Np. Pewien człowiek, owa kraina 

Charakter uniwersalny tego utworu polega przede wszystkim na tym, że wartości w nim 

zaprezentowane będą zawsze ważne. Nigdy nie stracą na aktualności. 

1p. wypisanie fragmentu 

oraz wyjaśnienie na czym 

polega uniwersalizm 

9. 

Np. Należy zawsze przebaczać. Błądzić jest rzeczą ludzką. Każdy człowiek zasługuje na drugą 

szansę. 

1p. sformułowanie prawdy 

moralnej z punktu 

widzenia ojca 

10. 

Np. Syn marnotrawny – grzesznik, człowiek, który się nawrócił, uciekinier z domu 

Starszy syn – człowiek nieumiejący wybaczać, człowiek zazdroszczący innym, osoba uważająca 

się za pobożną  

Po 1p. za sformułowanie 

dwóch propozycji 

odczytania sensu 

przenośnego każdej z 

postaci            Razem: 2 p. 

  11. 

Dom profesora Dmuchawca (ewentualnie Janiny Krechowicz). 

Np. W domu profesora panowała zawsze ciepła atmosfera. Jego uczniowie, sąsiedzi mogli zawsze 

liczyć na życzliwe przyjęcie w mieszkaniu swego wychowawcy czy sąsiada. Przychodzili tam 

chętnie, aby go odwiedzić i powspominać dawne czasy. Aurelia również znalazła w tym skromnym 

mieszkaniu w starej kamienicy bezpieczeństwo i zrozumienie.  

 

Uwaga! Uczeń może też napisać o smutku i melancholii panujących w domu profesora i powiązać 

to z zawodem, jaki przeżywa dawny wychowawca z powodu życiowych problemów swych 

wychowanków (np. Gabrysi Borejkówny) czy sytuacji własnej wnuczki. 

1p. za podanie nazwiska 

1 p. za trafny opis 

atmosfery  

1p. za zawarcie 

wypowiedzi w formie 3-4 

zdań poprawnych pod 

względem językowym, 

ortograficznym i 

interpunkcyjnym 

Razem: 3 p. 

12. Mieszkanie państwa Ewy i Eugeniusza Jedwabińskich (ewentualnie dom Matyldy Stągiewki). 

Np. Nowoczesne mieszkanie na III p. w bloku jest sterylnie czyste, panuje  w nim nienaganny 

porządek, który oddaje surowość i wygórowane wymagania pani Ewy.  Urządzone jest w dwóch 

kolorach – czarnym i białym, co sugeruje oziębłość gospodyni.  Wszystko musi tu być odłożone na 

swoje miejsce, nie toleruje się rzeczy zniszczonych i brzydkich – to z kolei może być związane z 

tym, iż gospodyni nie ma jakichkolwiek sentymentów, nie zrozumie potrzeb innych ludzi. 

1 p. za wskazanie 

mieszkania Jedwabińskich 

1p. za sformułowanie 

dwóch argumentów.  

Razem: 2p. 

13. Np. Tytuł sugeruje, że jedynie miłość, zrozumienie panujące w rodzinie sprawia, że domownicy 

stają się sobie bliscy, potrzebują się nawzajem, „uzależniają się” od łączących ich uczuć. A to 

znajdują wyraz nawet w zdawałoby się trywialnych sprawach, np. w smacznie przyrządzonych 

potrawach, w które ktoś wkłada serce. Do domu, w którym panują takie relacje, zawsze chce się 

wracać.  

1p. za wyjaśnienie sensu 

tytułu 

1p. za powiązanie go z 

motywem przewodnim  

Razem: 2p. 
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14. 1F 2P 3F 1p. 

15. Np. Akcja powieści rozgrywa się w pierwszych miesiącach 1983 roku , w Polsce trwa wówczas 

stan wojenny. Można się domyślać, że rodzice Kreski zostali internowani. Jednak taka informacja 

nie mogła pojawić się w wydanej 1986 r., poddanej cenzurze książce.  

1 p. za podanie powodu 

mieszkania Janki z 

dziadkiem 

oraz przedstawienie 

realiów historycznych 

powieści 

Razem: 1p. 

16. A 1p. 

17. Np. Okrucieństwo wojny odbiera sens życia, pozbawia prawa do spokojnej starości i godnej 

śmierci. Człowiek jest zmuszony opuścić swój dom, jest bezbronny wobec przemocy, zdany tylko 

na własne siły. 

Wojna to zagłada, cierpienie, śmierć ludzi, którzy nie interesują się polityką 

 i chcą tylko wieść spokojne życie, co jest podstawowym prawem człowieka. 

 

1 p. za poprawne 

sformułowanie przesłania 

tekstu 

1p. za wypowiedź w 

formie 2-3 zdań 

Razem: 2p.  

18. C2 1p. 

19.   Hymn Dom wielkiego człowieka 

typ 

liryki 

liryka bezpośrednia/ liryka 

inwokacyjna/zwrotu do adresata 

liryka pośrednia 

sytuacja 

liryczna 

 

sytuacja wyznania; tułacz/ 

emigrant/poeta/Polak wyraża smutek z 

powodu tego, że zmuszony jest żyć na 

obczyźnie, z daleka od 

domu/Polski/ojczyzny, że nieodłącznym 

składnikiem jego losu jest zaduma nad 

śmiercią; jest pełen obaw o swoją przyszłość. 

opis sytuacji; wycieczka kierowana 

przez przewodnika rozpoczyna 

zwiedzanie domu znanego człowieka 

i jego otoczenia.  

bohater 

liryczny 

tułacz, emigrant, pielgrzym, poeta – Juliusz 

Słowacki 

wielki człowiek, jednostka wybitna, 

znana 

język 

 

poetycki, wyszukany, zbliżony do modlitwy, 

archaiczny 

kolokwialny, zbliżony do mowy 

potocznej, pozbawiony ozdobników 

poetyckich 
 

Po 1p. za wypełnienie 

każdego wiersza tabeli 

 

Razem: 4p.  
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20. Np. Podmiot liryczny Hymnu można utożsamić z samym autorem, ponieważ wiersz zawiera wiele 

elementów autobiograficznych, np.: 

- motyw matki, J. Słowacki był bardzo związany ze swoją matką 

- J. Słowacki podobnie jak snujący refleksje podmiot spędził wiele tygodni na morzu, podróżując w 

kierunku Bliskiego Wschodu 

- w 1836 r. z powodu nasilających się represji po powstaniu listopadowym poeta nie mógł wrócić 

do Polski. 

1p. za podanie 

przynajmniej jednego 

elementu  

autobiograficznego 

 

21. Np. – chęć zawarcia małżeństwa w celu powiększenia własnego majątku/materialistyczne pobudki 

pana Piotra 

- brak autentycznych uczuć między narzeczonymi/ odgrywanie miłości  

- przedmiotowe traktowanie adoratora przez narzeczoną/ wymaganie zalotów zgodnych z panującą 

modą 

- sprzeczność wartości, którym hołdują narzeczeni: domator - modnisia 

1p. za podanie trzech 

przyczyn  

22. argument przykład z tekstu 

np. ośmieszanie i piętnowanie zjawiska 

społecznego 

- zawieranie małżeństwa dla pieniędzy/ z 

rozsądku 

- bezkrytyczne podążanie za obcą modą 

- życie ponad stan, na pokaz 

np. krytykowanie wad ludzkich 

 

- drwina z naiwności pana Piotra 

- ośmieszanie mężczyzny safanduły 

- negatywna ocena kobiecej  próżności  

np. synkretyzm rodzajowy /gatunek 

mieszany 

 

- utwór ma formę rozmowy pana Piotra z  

przyjacielem (udramatyzowana scena 

dialogowa) 

- pan Piotr snuje opowieść o historii swego 

małżeństwa (fabuła) 

- opisane są przeżycia wewnętrzne 

zawiedzionego małżonka (elementy liryczne) 
 

Po 1p. za poprawne 

uzupełnienie wiersza 

tabeli; jako przykład z 

tekstu może pojawić się 

cytat 

 

Razem: 3p. 
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23. 

Temat (0-4p.):  

4 punkty 3 punkty  2 punkty  1 punkt 0 punktów 

* praca odnosi 

się do problemu 

sformułowanego 

w temacie 

* przedstawia 

stanowisko 

autora 

* zawiera trafną i 

wnikliwą 

argumentację 

* zachowuje 

logikę wywodu 

podkreśloną 

segmentacją 

tekstu 

* praca odnosi 

się do problemu 

sformułowanego 

 w temacie 

* przedstawia 

stanowisko 

autora 

* zawiera trafną 

argumentację 

*w 

przeważającej 

części zachowuje 

logikę wywodu 

* praca w 

przeważającej 

części odnosi się 

do problemu 

sformułowanego  

w temacie 

 

* przedstawia 

stanowisko 

autora 

* zawiera 

częściowo trafną 

argumentację 

*praca jest luźno 

związana z 

problemem 

sformułowanym 

w temacie 

 

 

 

*przedstawia 

stanowisko 

autora  

*zawiera próbę 

argumentacji 

* praca nie odnosi 

się do problemu 

sformułowanego 

 w temacie  

lub  

praca nie zawiera 

argumentacji 

 

Cechy uwzględnione na skali:  
1. Zgodność z tematem – napisanie wywodu argumentacyjnego rozstrzygającego problem 

sformułowany w postaci tezy.  

2. Stanowisko autora wobec problemu – postawienie tezy lub sformułowanie hipotezy, sąd 

wyrażony pośrednio lub bezpośrednio.  

3. Trafność i wnikliwość argumentacji – dobranie odpowiednich do wyrażonego sądu argumentów 

i przykładów (z książki „Ziemia, planeta ludzi” oraz dwóch innych lektur konkursowych)  

służących do udowodnienia punktu widzenia autora (tezy), właściwe ich zhierarchizowanie ze 

względu na siłę oddziaływania.  

4. Logika wywodu – sformułowanie sądu, dowodzenie, podsumowanie rozważań.  

 

Uwaga: Błąd rzeczowy zakłócający logikę wywodu powoduje obniżenie oceny o jeden poziom.  

 

Kompozycja (0-1p.):  
0-1 – zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa 

 

Styl (0-1p.): 
0-1 – styl konsekwentny dostosowany do formy wypowiedzi 

 

 

 

Razem: 10 p. 
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Język (0-2p.): 
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 (0-1p.): 
1 p. – dopuszczalne 2 błędy 

0 p. – powyżej 2 błędów 

 

Interpunkcja (0-1p.): 
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: 50 punktów 


