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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 
Rozwiązania Liczba punktów 

1. C 1 p. 

2. 

Np.: płaskie domy – wartości doczesne, materialne, rzeczy przyziemne; brak marzeń, ideałów; 

materialny wymiar życia 

dom ruchomy – namiot, tymczasowa, przenośna siedziba; brak zakorzenienia w sprawach 

ziemskich, nieprzywiązywanie wagi do wartości materialnych; duchowy wymiar życia 

Po 1 p. za zinterpretowanie 

każdego wyrażenia. 

Razem: 2 p. 

3. 

Np.: Podmiot liryczny to osoba zirytowana tym, że inni nie uznają jego sposobu życia. Cechuje 

go poczucie swobody i niezależność od dóbr materialnych. Zdaje sobie sprawę z ulotności i 

nietrwałości rzeczy doczesnych, dlatego nie są one dla niego ważne. Istotą jego życia staje 

wędrówka, podróż, będące formą samodoskonalenia, którego celem jest osiągnięcie wartości 

wyższych, duchowych.  

1 p. za właściwe przedstawienie 

postawy podmiotu lirycznego 

1 p. za wypowiedź co najmniej 

3-zdaniową związaną z tematem 

Razem: 2 p. 

4. 
Np.: zastosowanie dopowiedzeń sygnalizowanych przez użycie wielokropków; stosowanie 

neologizmów, np. dopokąd; wykrzyknień, metafor, anafor, powtórzeń. 
1 p. za podanie dwóch zabiegów 

5. 

cytat z wiersza wartość 

wartości negowane 

Np.: Apartament, który ciebie olśniewa,  Piękny dom, który wzbudza zachwyt  

Ty z kolei będziesz mieć, posiadać, 

zabezpieczać, 

Przywiązanie do wartości materialnych; 

wzbogacanie się 

wartości uznane za istotne 

Ku czasowi utkanemu z dymu i mgły.  Niepewność, tajemniczość, zmienność życia. 

Biel ogrodu, kiedy w nocy spadł pierwszy 

śnieg. 

Piękno natury 

 

1 p. za wskazanie wartości 

negowanych + cytaty 

1 p. za wskazanie istotnych 

wartości + cytaty 

 

Razem: 2 p. 

6. 

Np.: Mogąc wreszcie być dumny, kiedy nie ma z czego – człowiek poświęca wiele energii, by 

zdobyć bogactwo, stabilizację finansową, które w ostatecznym rozrachunku okazują się 

wartościami nie mającymi znaczenia, kruchymi i ulotnymi; duma z ich osiągnięcia jest zatem 

bezpodstawna. 

1 p. za podanie przykładu 

paradoksu 

1 p. za objaśnienie paradoksu 

Razem: 2 p. 

7. C 1 p. 
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8. 

Np.: Podróż dla bohatera oznacza otwarcie na świat i drugiego człowieka. Stanowi również 

nabywanie doświadczeń. W sensie dosłownym może oznaczać przekraczanie granic państw i 

kontynentów. 

Uczeń może wskazać sens dosłowny lub przenośny. 

1 p. za poprawne wyjaśnienie 

9. 

Np.: Podmiot liryczny zwraca się do konkretnego adresata lirycznego – Panie. 

Występuje druga osoba– pozwól. 

Po 1 p. za podanie argumentu 

zilustrowanego przykładem. 

Razem: 2 p. 

10. C 1 p.  

11. 

Np.:  

- wysunięcie problemów nastolatków na plan pierwszy fabuły; poczucie Hanki, że  jest 

odrzucona i nierozumiana przez klasę, że jest nieatrakcyjna i mało interesująca. 

- przedstawienie problemów moralnych, które odczuwa młody człowiek, wkraczając w 

dorosłość; bunt Jacka przeciwko pozorom, zakłamaniu świata dorosłych (ucieka z lekcji, na 

których są zastępstwa, ponieważ wie, że nic wartościowego nie będzie się na nich działo) 

- akcja rozgrywa się głównie w miejscach bliskich nastolatkom - w szkole, na podwórku, w 

domu; mieszkanie Hani i jej sąsiadów (Jacka i jego mamy), szkoła, do której chodzi Hania,  

Po 1 p. za podanie cechy 

powieści młodzieżowej i 

zilustrowanie jej przykładem z 

książki. 

 

Razem: 3 p. 

12. B 1 p. 

13. 

Np.: 

narrator Yellow Bahama w prążki narrator Szczenięcych lat 

cechy wspólne: 

- narrator pierwszoosobowy, konkretny  

- subiektywnie ocenia wydarzenia i postacie 

- ciekawy świata, przywiązany do rodzinnych, domowych tradycji 

cechy różniące: 

- dziewczyna, typowa nastolatka 

- przedstawia wydarzenia bez dystansu 

czasowego  

- ukazuje świat z perspektywy osoby młodej, 

niedorosłej 

- chłopak, mężczyzna, gawędziarz 

- opisuje zdarzenia z dystansu czasowego 

- przedstawia świat z perspektywy 

człowieka dorosłego, dojrzałego 

 

Po 1 p. za wypełnienie rubryki 

tabeli. 

Razem: 3 p. 

14. 

Np.:  

- swoboda prowadzenia narracji, w której częste są dygresje dotyczące tradycji 

pielęgnowanych w dworkach szlacheckich dawnej Kowieńszczyzny i ziemi mińskiej, np. 

dotyczące polowań, obchodzenia świąt, biesiadowania; 

- barwne opisy codziennego życia i obyczajów w dworku babki Felicji  

w Nowotrzebach, będące formą utrwalenia ducha minionych czasów; 

Po 1 p. za każdy rozwinięty 

argument 

Razem – 3 p. 
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- humorystyczne wspomnienia „diabelskich sztuczek” młodego Mela stanowiące ilustrację 

bogatej sarmackiej natury bohatera; 

- opisy ponadczasowego uroku kresowych domostw oraz pokrytych patyną dziesięcioleci 

przedmiotów. 

15. 

Np.: Jest to wzorzec człowieka wędrującego, podróżnego, pielgrzyma. Wędrówka bohatera trwa 

wiele lat. Wędrowiec pragnie powrócić do domu, lecz w trakcie podróży wciąż napotyka na 

kolejne przeszkody. 

 

1 p. za poddanie archetypowego 

wzorca 

1 p. za wyjaśnienie na czym on 

polega 

Razem: 2 p. 

16. 

Np.: Itaka dla Odysa była miejscem upragnionym, ukochanym krajem, do którego wracał wiele 

lat. Podczas swojej podróży nie poddawał się i uparcie dążył do wyznaczonego celu. Podobnie 

każdy z nas pokonuje w swoim życiu trudności by być szczęśliwym i spełnionym. Istnieje 

miejsce, do którego zawsze wracamy.  

1 p. za wyjaśnienie 

sformułowania w kontekście 

powrotu Odyseusza 

1 p. za wyjaśnienie 

sformułowania poprawnego 

merytorycznie w formie czterech 

zdań 

Razem: 2 p. 

17. D 1 p.  

18. 

Np.: Znaczenie dosłowne – powrót do domu 

Znaczenie przenośne – życie każdego człowieka 

1 p. za poprawne wyjaśnienie 

znaczenia podróży Odysa 

1 p. za poprane wyjaśnienie 

znaczenia przenośnego 

Razem: 2 p. 

19. 

Odyseja– tytuł eposu Homera 

odyseja – długa, pełna niebezpieczeństw podróż 

Po 1 p. za właściwe uzasadnianie 

pisowni każdego wyrazu. 

Razem: 2 p. 

20. 

Np.: 

wyraz synonim antonim wyraz pokrewny 

dyskrecja lojalność plotkarstwo dyskretny 

łgać kłamać mówić prawdę łgarz 
 

Po 1 p. za uzupełninie każdego 

wiersza tabeli. 

Razem: 2 p. 

21. 

Np.: Historia Hioba wyjaśnia znaczenie cierpienia, które dotyka niewinnego człowieka. 

Nieszczęście bohatera symbolizuje zło, które może spotkać każdego. Hiob nie zna przyczyny 

swojego cierpienia, przyjmuje postawę zaufania. 

Przestawiona historia uczy pokory, cierpliwości, wytrwałości. 

1 p. za przedstawienie wymowy 

utworu 

1 p. za wskazanie na czym 

polegał charakter dydaktyczny 

utworu 
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Razem: 2 p. 

22. 

Temat (0-6 p.):  

- przedstawienie charakteryzowanych postaci 

- uzasadnienie wyboru postaci zgodnego z tematem 

- poprawne nazwanie przynajmniej trzech cech osobowości (usposobienia, umysłowości) 

- porównanie co najmniej trzech cech charakteru opisywanych postaci 

- przywołanie co najmniej trzech przykładów z tekstu uzasadniających cechy charakteru  

- zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje) 

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

Kompozycja (0-1 p.):  

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

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 – 35 zdań lub 35 linii – kompozycja tekstu, styl, 

język, ortografia i interpunkcja nie podlegają ocenie. 

Jeżeli uczeń porównuje dwóch bohaterów z tej samej książki w kryterium temat nie 

przyznaje się punktów. 

Jeśli praca jest nie na temat uczeń otrzymuje 0 p.  

Razem: 12 p. 

 

Razem: 50 punktów 


