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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 

 
Nr 

zad. 
Poprawna/oczekiwana odpowiedź Punktacja 

1. Autor i podmiot liryczny w wierszu to ta sama osoba.– P 

Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do adresata.– P 

1 p. za oba poprawne 

wskazania 

2. epitet: blaszanym blaskiem – podkreśla, uwydatnia cechę 

opisywanego przedmiotu – T 

porównanie: topola składa liść jak rymy – naśladuje brzmienie 

opisywanego zjawiska – N 

1 p. za oba poprawne 

wskazania 

3. Uczeń uzasadnia, że przesłanie wiersza Do czytelnika zostało 

zawarte w zdaniu: Każda rzeczywistość jest bardzo zajmująca, 

pisząc np.: 

Podmiot liryczny przygląda się zwykłej, codziennej rzeczywistości 

– np. biegnącemu psu, kobiecie jadącej rowerem, 

przejeżdżającemu pociągowi, pracy konia na roli i jest to dla 

obserwatora źródłem szczęścia, czemu daje wyraz w ostatniej 

zwrotce wiersza i czym chciałby się podzielić z czytelnikiem. 

Ponadto codzienność, dzięki uważnej obserwacji, staje się 

niezwykła, bo np. wóz lśni blaskiem słońca, pociąg ma czerwony 

kolor, koń się płoszy. 

1 p. za uzasadnienie 

przesłania 

4. Uczeń dopasowuje objaśnienia do podanych związków 

frazeologicznych, wpisując do tabeli odpowiednią cyfrę. 

Związek frazeologiczny Objaśnienie 

mówić jak z książki 5 

czytać w kimś jak w otwartej książce 6 

czytać od deski do deski 1 

mieć lekkie pióro 2 

czytać między wierszami 4 
 

Razem: 2 p.  

2 p. za właściwe 

przyporządkowanie 

wszystkich 

frazeologizmów 

1 p. za właściwe 

przyporządkowanie 

4-3 frazeologizmów  

5. Na podstawie tekstu uczeń redaguje notatkę o akcji Cała Polska 

czyta dzieciom, zawierającą odpowiedzi na pytania: kto 

zorganizował?, co?, po co?, gdzie?, kiedy?, np.: 

 

Akcję Cała Polska czyta dzieciom w czerwcu 2001 roku 

zorganizowała w Polsce Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta 

dzieciom”. Celem akcji spowodowanej troską o właściwy rozwój 

dzieci jest zachęcanie do mądrego spędzania czasu z dzieckiem 

poprzez czytanie mu książek.  

Razem: 2 p.  

2 p. za zredagowanie 

notatki zawierającej 

odpowiedzi na 

wszystkie 5 pytań 

1 p. za zredagowanie 

notatki zawierającej 

odpowiedzi na 4 

pytania 

6. Uczeń tworzy wyrazy pokrewne od rzeczownika dziecko. Słowa 

pokrewne: 

rzeczownik – np. dzieciątko 

czasownik – np. zdziecinnieć 

przymiotnik – np. dziecinny 

przysłówek – np. dziecinnie 

Razem: 2 p.  

2 p. za poprawne 

utworzenie 

wszystkich wyrazów 

pokrewnych 

1p. za poprawne 

utworzenie 

przynajmniej 3 

wyrazów pokrewnych  
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7. Uczeń udowadnia, że piosenka Cała Polska czyta dzieciom 

doskonale wpisuje się w przesłanie kampanii i popiera swoją 

wypowiedź odpowiednim cytatem z piosenki, np.: 

 

Piosenka Cała Polska czyta dzieciom wpisuje się w przesłanie 

kampanii mającej na celu zachęcanie do czytania dzieciom przez 

osoby dorosłe i popularyzowanie czytelnictwa, ponieważ dzięki 

przywołaniu bohaterów  wielu utworów literackich zachęca do 

sięgania po literaturę i uświadamia dorosłym, jak ważne jest 

spędzanie czasu z dzieckiem i troska o jego rozwój poprzez 

czytanie mu książek. Poza tym i w tytule piosenki i w refrenie 

pojawia się tytuł akcji. Dowodem na poparcie stwierdzenia może 

być cytat:  

Cała Polska czyta dzieciom  

Bo Polska je kocha. 

 

Uwaga: Za poprawne uznaje się zacytowanie tylko jednego wersu: 

Cała Polska czyta dzieciom.  

Razem: 2 p.  

1 p. za właściwe 

uzasadnienie; 

1 p. za trafnie 

dobrany cytat 

8. Uczeń uzupełnia tabelę brakującymi informacjami, wykorzystując 

tytuły utworów, o których jest mowa w piosence, np.: 

 

Tytuł Rodzaj literacki Gatunek literacki 

Kubuś Puchatek epika powieść 

Lokomotywa liryka wiersz 

Dziewczynka z zapałkami epika baśń 

Smok Wawelski epika legenda 

Słowik epika baśń 

Ptasie Radio liryka wiersz 
 

Razem: 2 p.  

2 p. za poprawne 

uzupełnienie 

wszystkich 7 rubryk 

tabeli 

1p. za poprawne 

uzupełnienie 6-5 

rubryk tabeli 

9. Na podstawie piosenki uczeń wymienia trzy korzyści wynikające z 

czytania książek, np.: 

1. Czytanie książek wpływa na rozwijanie wyobraźni. 

2. Dzięki czytaniu książek poznaje się historie bohaterów 

literackich. 

3. Dzieciom śnią się postacie literackie i dzięki temu mają one 

dobre, kolorowe sny. 

Razem: 2 p.  

2 p. za wymienienie 3 

korzyści zgodnych z 

tekstem piosenki  

1 p. za wymienienie 2 

korzyści zgodnych z 

tekstem piosenki  

10. Od bezokolicznika czytać uczeń tworzy odpowiednie formy 

czasownika: 

2. os., l. mnoga, r. męskoosobowy, cz. przeszły, tryb oznajmujący 

– czytaliście 

3. os., l. pojedyncza, tryb rozkazujący – niech czyta 

1. os., l. mnoga, r. niemęskoosobowy, cz. przyszły, tryb 

oznajmujący – będziemy czytały 

 

Uwaga: Za niepoprawne uznaje się wszystkie formy, w których 

uczeń zmieni aspekt niedokonany czasownika czytać na aspekt 

dokonany. 

Razem: 2 p.  

2 p. za utworzenie 3 

poprawnych form 

1 p. za utworzenie 2 

poprawnych form 

11. Na podstawie listu pisarza uczeń wymienia dwie przyczyny 

napisania Bajek robotów, np.: 

1. Stanisław Lem chciał odnowić gatunek bajki i jednocześnie ją 

uwspółcześnić. 

2. Stanisław Lem chciał zwrócić uwagę czytelnika na sprawy im 

współczesne oraz na rozwój nauki. 

1 p. za wymienienie 2 

przyczyn zgodnych z 

treścią listu 
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12. Uczeń uzupełnia tabelę, np.: 

Tytuł Bohaterowie 

(wymień co 

najmniej trzech) 

Tematyka 

Bajka o maszynie 

cyfrowej, co ze 

smokiem 

walczyła 

król Poleander 

Partobon, maszyna 

cyfrowa, 

elektrosmok 

Skonstruowanie 

elektrosmoka na 

skutek błędu 

maszyny cyfrowej 

i zamiłowania 

władcy do działań 

wojennych oraz 

ratowanie Kybery 

przed zagładą. 

Trzej elektrycerze Rycerze: 

Mosiężny, 

Żelazny, 

Kwarcowy 

Wyprawa 

elektrycerzy na 

Kryonię po skarby 

jej mieszkańców 

i tragiczne 

konsekwencje 

nierozumnego 

postępowania trzech 

awanturników. 

Jak ocalał świat Trurl, 

Klapaucjusz, 

maszyna 

potrafiąca zrobić 

wszystko na literę 

„n” 

Rywalizacja dwóch 

konstruktorów, 

w wyniku której za 

sprawą maszyny 

umiejącej robić 

wszystko na literę n 

ze świata zniknęło 

wiele pięknych 

rzeczy. 
 

Razem: 3 p.  

3 p. za poprawne 

uzupełnienie 

wszystkich 6 rubryk 

tabeli 

2 p. za poprawne 

uzupełnienie 5 rubryk 

tabeli 

1p. za poprawne 

uzupełnienie  4 rubryk 

tabeli 

13. Uczeń zapisuje swoje refleksje dotyczące wybanej Bajki robotów 

Stanisława Lema i podaje jej tytuł, np.: 

Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła uczy, że 

działania wojenne mogą doprowadzić do zagłady. 

Bajka Trzej elektrycerze uświadamia, że dążenie do posiadania 

skarbów nie jest źródłem szczęścia i może się przyczynić do 

naszego upadku. 

Bajka Jak ocalał świat uczy, że nieprzemyślane działania 

człowieka i niewłaściwe wykorzystywanie zdobyczy nauki 

i techniki przyczyniają się do niszczenia świata.  

1 p. za zapisanie 

trafnej refleksji 

i podanie tytułu bajki 

14. Spośród podanych cech uczeń wybiera te, które są wyłącznie 

cechami Bajek robotów Stanisława Lema a nie cechami baśni, 

podkreśla je, a następnie uzasadnia każdą z nich, odwołując się do 

treści utworu, np.: 

 

elementy magiczne, nasycone cudownością; mieszanie 

się mocy pozaziemskich, duchów, bogów do życia ludzi; 

techniczne wynalazki obce współczesnej technice; 

pouczenie, morał; przepowiednie fantastycznonaukowe; 

nieprawdopodobne zdarzenia; umieszczenie świata 

przedstawionego w przyszłości  

Razem: 2 p.  

2 p. za właściwe 

podkreślenie 

i uzasadnienie 3 cech 

Bajek robotów 

1p. za właściwe 

podkreślenie 

i uzasadnienie 2 cech 

Bajek robotów 
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- techniczne wynalazki obce współczesnej technice pojawiają się 

np. w bajce  Jak ocalał świat i jest to maszyna potrafiąca zrobić 

wszystko na literę „n”; 

- przepowiednie fantastycznonaukowe pojawiają się np. w Bajce o 

maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła i dotyczą zagrożeń, 

które mogą spotkać ludzi ze strony istot powołanych przez ludzi 

do życia ( elektrosmok na Księżycu); 

- umieszczenie świata przedstawionego w przyszłości ma miejsce 

np. w bajce Trzej elektrycerze, ponieważ jej bohaterowie 

podróżują na inną planetę – na Kryonię. 

 

Uwaga: Uczeń nie otrzymuje punktu za podkreślenie  3 cech Bajek 

robotów. 

15. Uczeń wpisuje, że w zdaniu: Świat wykreowany  w „Bajkach 

robotów” Stanisława Lema jest światem fantastycznym. użyto 

słowa fantastyczny w znaczeniu 1. 

1 p. 

16. Uczeń uzupełnia ramowy plan wydarzeń legendy Stopka królowej 

Jadwigi, dopisując równoważniki zdań, np.: 

 

2. Pojawienie się królowej przy wznoszonych murach. 

4. Opowieść robotnika o chorobie żony. 

6. Radość obdarowanego kamieniarza. 

8. Odkrycie przez kamieniarza zarysu ludzkiej stopy na   

    kamieniu i pokazanie go robotnikom. 

 

Razem: 2 p. 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie 

wszystkich 

brakujących 

wydarzeń; 

1 p. za formę 

równoważników zdań 

we wszystkich  

punktach 

17. Uczeń tworzy definicję legendy i wymienia dwie cechy tego 

gatunku, popierając je przykładami z utworu Stopka królowej 

Jadwigi, np.: 

legenda – opowieść o historycznych postaciach, zdarzeniach lub 

miejscach, w której przeplatają się elementy fantastyczne i 

realistyczne; w utworze Stopka królowej Jadwigi postacią 

historyczną jest królowa Jadwiga, historyczne zdarzenie to 

budowa kościoła za Szewską Bramą w Krakowie, zaś element 

fantastyczny to podarowanie przez królową kamieniarzowi złotej 

klamry od trzewika i odbicie się królewskiej stopy w kamieniu. 

Razem: 2 p.  

1 p. za wymienienie 

w definicji legendy 2 

cech tego gatunku; 

1 p. za poparcie 2 

wymienionych cech 

legendy przykładami 

z utworu 

18. Nawiązując do treści legendy, uczeń buduje dwa zdania, w 

których stosuje rzeczownik królowa w roli: 

 

A. podmiotu – np. Królowa Jadwiga wysłuchała opowieści 

kamieniarza o chorobie żony. 

 

B. dopełnienia – np. Polacy bardzo kochali królową Jadwigę. 

Razem: 2 p.  

1 p. za zastosowanie 

rzeczownika królowa 

w funkcji podmiotu; 

1 p. za zastosowanie 

rzeczownika królowa 

w funkcji dopełnienia 

19. Uczeń uzupełnia tabelę odpowiednimi informacjami dotyczącymi 

powieści Antoniny Domańskiej pt. Historia żółtej ciżemki, np.: 

Kiedy rozgrywają się 

wydarzenia? (informacja na 

temat czasu akcji, wystarczy 

podać wiek) 

Bohaterowie fikcyjni: 

(wymień co najmniej trzech) 

Od lata 1479 r. do 15 sierpnia 

1489r./ XV w. 

Wawrzuś Skowronek, 

Czarny Rafał, Jasiek Śliwa 

Razem: 2 p.  

2 p. za poprawne 

uzupełnienie 

wszystkich 4 rubryk 

tabeli 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie 3 rubryk 

tabeli 
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Gdzie rozgrywają się 

wydarzenia? 

(co najmniej dwa miejsca 

wydarzeń) 

Bohaterowie historyczni:  
(wymień co najmniej trzech) 

Kraków, 

Wilno 

Wit Stwosz,  

Jan Długosz, 

Kazimierz Jagiellończyk 

 

Uwaga: Jeśli uczeń wypełni 4 rubryki tabeli, ale dopuści się  

jednego uchybienia, otrzymuje 1 p. 

 

20. Uczeń buduje spójną, co najmniej siedmiozdaniową wypowiedź, 

w której wykorzystuje wszystkie podane w poleceniu cechy 

Wawrzusia i popiera je przykładami  zachowania bohatera, np.: 

 

Wawrzuś to główny bohater powieści Antoniny Domańskiej pt. 

„Historia żółtej ciżemki”. Był chłopcem bardzo utalentowanym. 

Potrafił rzeźbić piękne figury. Wielokrotnie wykazał się sprytem, 

dzięki temu na przykład doprowadził do uwięzienia Czarnego 

Rafała. Wawrzuś był bardzo inteligentny, szybko się uczył, bez 

trudu opanował sztukę czytania i pisania. Chłopca cechowała 

ogromna wrażliwość, bardzo tęsknił za swoimi rodzicami. Ponadto 

był niezwykle szlachetny, brzydził się kradzieżą, a swego 

przyjaciela Jaśka wyprowadził na dobrą drogę. 

Treść 

3 p. za wykorzystanie w co najmniej 7-zdaniowej wypowiedzi 

wszystkich 5 cech Wawrzusia i poparcie ich przykładami 

zachowania bohatera; 

2 p. za wykorzystanie w co najmniej 7-zdaniowej wypowiedzi 4 

cech Wawrzusia i poparcie ich przykładami zachowania bohatera 

LUB za wykorzystanie wszystkich 5 cech Wawrzusia i poparcie 

ich przykładami zachowania bohatera w wypowiedzi krótszej niż 

7-zdaniowa; 

1 p. za wykorzystanie 3 cech Wawrzusia i poparcie ich 

przykładami zachowania bohatera w wypowiedzi co najmniej 5-

zdaniowej LUB za wykorzystanie 4 cech Wawrzusia i poparcie ich 

przykładami zachowania bohatera w wypowiedzi krótszej niż 5-

zdaniowa; 

0 p. za wykorzystanie tylko 2 cech Wawrzusia i poparcie ich 

przykładami zachowań LUB za pracę, w której wykorzystane są 

cechy Wawrzusia niepoparte przykładami zachowań LUB za pracę 

zawierającą błąd rzeczowy 

Język 

1 p. – dopuszczalny 1 błąd językowy; 

0 p. – więcej niż 1 błąd językowy 

Ortografia  i interpunkcja 

1 p. - dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; 

0 p. - więcej niż 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny 

 

Uwaga: Jeśli uczeń pisze pracę nie na temat – otrzymuje 0 p. za 

całe zadanie. 

Jeżeli uczeń pisze pracę krótszą niż 7 zdań, nie otrzymuje punktów 

za język oraz ortografię i interpunkcję. 

Razem: 5 p.  

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ SZKOLNY  

6 

21. Uczeń wymienia i uzasadnia co najmniej dwie wartości książki 

Antoniny Domańskiej pt. Historia żółtej ciżemki, np.: 

 

Książkę Antoniny Domańskiej umieszczono w spisie lektur, 

ponieważ jest to ciekawa opowieść o dawnych czasach – dostarcza 

rozległej wiedzy o życiu mieszkańców Krakowa w czasach 

panowania króla Kazimierza Jagiellończyka oraz o powstawaniu 

ołtarza Wita Stwosza. Poza tym realistyczny język postaci w 

dialogach bohaterów jest dowodem na to, jak zmieniła się polska 

mowa. Dziś nie używa się już np. wyrazu kordiał, który oznaczał 

w XV wieku napój leczniczy. 

Razem: 2 p.  

2 p. za wymienienie 

i uzasadnienie co 

najmniej 2 wartości 

książki 

1 p. za wymienienie 

i uzasadnienie 

1 wartości książki 

22. Wykorzystując informacje zawarte w tekście VI, uczeń podaje trzy 

cechy charakteryzujące Jana Długosza jako historyka, popierając 

je odpowiednimi cytatami, np.: 

Jan Długosz był historykiem dociekliwym, o czym świadczy cytat: 

„by prawdy lub kłamstwa dociec”. Poza tym czuł się niezwykle 

odpowiedzialny za słowa, o czym świadczy stwierdzenie: 

„szukałem autorów godnych wiary”. Można go także nazwać 

obiektywnym, bo twierdzi, że to, o czym pisał, chciał „bezstronnie 

do wiadomości potomnych przekazać”. 

 

Uwaga: Uczeń nie otrzymuje punktu za wyliczenie 3 cech Jana 

Długosza. 

Razem: 3 p.  

3 p. za podanie 

i poparcie cytatem 3 

cech  

2 p. za podanie 

i poparcie cytatem 2 

cech 

1 p. za podanie 

i poparcie cytatem 1 

cechy 

23. Uczeń pisze list, w którym prezentuje adresatowi przeczytane 

ostatnio książki i przedstawia dokładniej tę, która mu się 

najbardziej podobała.  

Treść 

3 p. – Uczeń: pisze wypowiedź, zachowując formalne wyróżniki 

listu (miejscowość, data, nagłówek, podpis); określa cel listu i 

tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo; stosuje zwroty 

do adresata dostosowane do sytuacji komunikacyjnej; zaczyna i 

kończy list właściwymi zwrotami grzecznościowymi; zachowuje 

układ graficzny odpowiedni dla listu. 

22 p. – Uczeń: pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne 

wyróżniki listu; określa cel listu, ale nie tworzy wypowiedzi 

rozwiniętej; LUB nie stosuje zwrotów do adresata; LUB nie 

zaczyna i nie kończy listu właściwymi zwrotami 

grzecznościowymi; LUB nie zachowuje układu graficznego 

odpowiedniego dla listu. 

1 p. – Uczeń: pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne 

wyróżniki listu; określa cel listu; stosuje zwroty do adresata. 

0 p. – Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie. 

Styl 

1 p. – Styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi. 

0 p. – Styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy 

wypowiedzi. 

Język 

1 p. – Dopuszczalne 3 błędy językowe. 

0 p. – Więcej niż 3 błędy językowe. 

Ortografia 

1 p. - Dopuszczalne 2 błędy. 

0 p. - Więcej niż 2 błędy. 

Razem: 7 p. 
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Interpunkcja 

1 p. - Dopuszczalne 3 błędy. 

0 p. - Więcej niż 3 błędy. 

 

Uwaga: Jeśli uczeń pisze pracę w innej formie niż list – otrzymuje 

0 p. za całe zadanie. 

Jeśli uczeń pisze pracę niespełniającą kryterium objętości (16 

linijek) – otrzymuje punkty wyłącznie za treść. 

Jeśli uczeń pisze pracę nie na temat – otrzymuje 0 p. za całe 

zadanie. 

 Łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 50 p.  

 


