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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO  

20.02.2017 r. 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nr 

zad. 
Poprawna/oczekiwana odpowiedź Punktacja 

1. A. 2. 1 p. 

2.  Na podstawie Tekstu I oraz na podstawie znajomości treści 

książki uczeń, podając trzy argumenty, udowadnia, że Maciek 

jest niezwykłym duchem, np.: 

Maciek jest niezwykłym duchem, ponieważ nosi nietypowe jak 

na ducha imię. Poza tym nie lubi straszyć i uważa za uciążliwe 

typowe dla duchów akcesoria - łańcuchy, kulę u nogi. Jest 

przyjaźnie nastawiony do innych - zaprzyjaźnił się ze sroką i 

kotem oraz z dziećmi. 

Uwaga: Nie jest wymagana odpowiedź zapisana w formie 

tekstu ciągłego. 

2 p. za podanie 

trzech trafnych 

argumentów 

1 p. za podanie 

dwóch trafnych 

argumentów 

3.  Uczeń uzupełnia odpowiednimi informacjami notatkę 

dotyczącą świata przedstawionego w powieści Anny 

Onichimowskiej Duch starej kamienicy, np.: 

 Wydarzenia przedstawione w powieści rozgrywają się 

(kiedy?) od jesieni do wiosny / współcześnie/ XX w./ XXI w. /w 

teraźniejszości (gdzie?) w kamienicy. Biorą w nich udział (kto? 

– wymień czterech bohaterów) duch Maciek, sroka Wiesława, 

kot Prot, Agata. Najciekawsze wydarzenia, które przytrafiają 

się bohaterom, to (wymień dwa) spotkanie dzieci z duchem 

Maćkiem i wyprowadzenie mrówek z kamienicy do fabryki 

cukierków. 

2 p. za właściwe 

uzupełnienie notatki 

o cztery elementy 

świata 

przedstawionego 

1 p. za właściwe 

uzupełnienie notatki 

o trzy elementy 

świata 

przedstawionego 

4. Uczeń tworzy dwa pokrewne czasowniki i dwa pokrewne 

rzeczowniki od czasownika straszyć, np.: 

Słowa pokrewne: 

czasowniki – przestraszyć, wystraszyć 

rzeczowniki – strach, straszenie, 

Razem: 2 p.   

1 p. za utworzenie 

dwóch pokrewnych 

czasowników; 

1 p. za utworzenie 

dwóch pokrewnych 

rzeczowników 

5.  Uczeń wyjaśnia znaczenie frazeologizmów: 

człowiek wielkiego ducha – człowiek odważny, szlachetny, 

prawy, wielkoduszny,  

podnieść kogoś na duchu – pocieszyć kogoś, wzmocnić go, 

dodać otuchy, pokrzepić, wesprzeć 

człowiek młody duchem – ktoś zachowujący się jak człowiek 

młody, czujący się młodo 

2 p. za trafne 

objaśnienie trzech 

frazeologizmów 

1 p. za trafne 

objaśnienie dwóch 

frazeologizmów 

6. D. 1 p.  

7.  Uczeń przekształca w mowę zależną podkreślony w tekście 

przykład wypowiedzenia w mowie niezależnej: 

Ale Cuduś ciągnie dalej, że z żywą przyjemnością piątkową 

notę zapisuje w dzienniku oraz w kajecie panny Szemiotówny. 

Uwaga: W zdaniu wprowadzającym/wprowadzanym uczeń 

może zmienić czas czasownika z teraźniejszego na przeszły; w 

zdaniu wprowadzającym dopuszcza się użycie innego 

czasownika (np. powiedział, stwierdził); w zdaniu 

1 p. za trafne 

przekształcenie 

wypowiedzenia  
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wprowadzanym możliwa jest zmiana szyku wyrazów; uczeń 

nie może pominąć żadnej informacji z przekształcanego zdania. 

 

8. Na podstawie fragmentu oraz znajomości treści książki uczeń 

podaje trzy podobieństwa i trzy różnice między szkołą 

współczesną a szkołą z 1880 roku, np.: 

 

Szkoła współczesna a szkoła z 1880 roku 

Podobieństwa Różnice 

- nauka matematyki - w 1880 roku były szkoły tylko dla 

dziewcząt 

- zapisywanie zadań 

w zeszytach 

- jeśli nauczycielem był mężczyzna, 

na lekcji konieczna była obecność 

damy klasowej 

- zadawanie prac 

domowych 

- w 1880 roku nie trzeba było się tak 

dużo uczyć jak teraz 

Uwaga: Przy wypisywaniu różnic nie jest wymagane 

przeciwstawianie sytuacji z roku 1880 i z czasów 

współczesnych. 

Razem: 2 p.   

1 p. za podanie 

trzech podobieństw; 

1 p. za podanie 

trzech różnic 

9.  Uczeń podaje trzy przykłady zachowania Andy świadczące o 

tym, że była ona dziewczynką o żywiołowym temperamencie, 

np.: 

Anda była dziewczynką o żywiołowym temperamencie, 

ponieważ po wywołanym przez siebie skandalu na gimnastyce, 

opuściła pensję panny Kołtasińskiej, zjeżdżając po poręczy 

schodów. Na ulicy znokautowała lewym sierpowym mężczyznę, 

który zaczepiał ją, ponieważ spacerowała bez towarzystwa 

gosposi Genowefy. Podczas pobytu nad morzem bez namysłu 

wskoczyła do wody, by wyłowić złoty kluczyk wrzucony tam 

przez ciotkę Eleonorę, mimo iż wiedziała, że pływanie w 1880 

roku jest zabronione. 

Uwaga: Nie jest wymagana odpowiedź zapisana w formie 

tekstu ciągłego. 

2 p. za podanie 

trzech trafnych 

przykładów 

1 p. za podanie 

dwóch trafnych 

przykładów 

10.  Nawiązując do treści powieści, uczeń buduje trzy zdania, w 

których stosuje rzeczownik zegar w roli: 

A. podmiotu, np.:  

Zegar należący do ciotki Eleonory był wykonany z porcelany. 

B. przydawki, np.:  

Anda cofnęła wskazówki zegara w godzinie pąsowej róży. 

C. dopełnienia, np.:  

Anda zobaczyła zepsuty zegar na wystawie u zegarmistrza. 

Razem: 3 p.  

1 p. za zastosowanie 

rzeczownika zegar w 

funkcji podmiotu; 

1 p. za zastosowanie 

rzeczownika zegar w 

funkcji przydawki; 

1 p. za zastosowanie 

rzeczownika zegar w 

funkcji dopełnienia 

11.  Prawdziwa róża stwierdza, że oryginał jest ważniejszy niż 

kopia. - P 

Cechą łączącą obie róże z utworu Jana Sztaudyngera jest 

skromność. - F 

1 p. za oba 

poprawne wskazania 

12. B. 2. 1 p. 
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13. Na podstawie Tekstu IV oraz na podstawie znajomości treści 

baśni uczeń odpowiada na pytanie, dlaczego choinka była 

nieszczęśliwa, podając dwa argumenty, np.: 

Choinka była nieszczęśliwa, ponieważ kiedy była młoda, nie 

potrafiła cieszyć się młodością, ale chciała jak najszybciej 

urosnąć. Zbyt późno nauczyła się dostrzegać piękno 

otaczającego ją świata i zrozumiała, że jest innym potrzebna, 

ponieważ posiada różne talenty, w tym talent do opowiadania 

bajek. 

Uwaga: Nie jest wymagana odpowiedź zapisana w formie 

tekstu ciągłego. 

2 p. za podanie 

dwóch trafnych 

argumentów 

1 p. za podanie 

jednego trafnego 

argumentu 

14.  Uczeń układa trzy pytania, na które znajdzie odpowiedź w 

pogrubionym fragmencie tekstu, np.: 

1. Co parobek zrobił z choinką? 

2. Co zwabiło bawiące się na podwórzu dzieci? 

3. O czym myślała choinka, zanim spłonęła? 

2 p. za ułożenie 

trzech trafnych pytań 

1 p. za ułożenie 

dwóch trafnych 

pytań 

15.  Uczeń formułuje pouczenie wypływające z utworu Ignacego 

Krasickiego Drzewo i zapisuje refleksje, do jakich skłania ono 

czytelnika, np.: 

Przesłanie wypływające z utworu Ignacego Krasickiego jest 

następujące: „Nie potrafimy dostrzegać i doceniać sensu 

naszego życia.” Drzewo nie rozumiało, że istnieje m.in. po to, 

by dostarczać ciepła innym. 

Pouczenie skłania mnie do refleksji, że powinniśmy nauczyć się 

odkrywać w sobie nasze mocne strony, nasze zdolności i 

umiejętności, dostrzegać swoje zalety i dzielić się nimi z innymi, 

mimo że będzie nas to kosztowało wiele wyrzeczeń, będzie się 

wiązało z cierpieniem, ale jedynie dawanie siebie innym 

stanowi o sensie i celu naszego życia. 

Razem: 2 p. 

1 p. za 

sformułowanie 

trafnego pouczenia; 

1 p. za zapisanie 

trafnych refleksji 

16.  Uczeń nazywa wspólną cechę (również w znaczeniu 

właściwość) drzewa z utworu Ignacego Krasickiego i choinki z 

utworu Hansa Christiana Andersena oraz uzasadnia swoją 

odpowiedź, np.: 

Wspólną cechą drzewa z utworu Ignacego Krasickiego i 

choinki z utworu Hansa Christiana Andersena jest pesymizm. 

Bohaterowie obu tekstów nie odczuwają radości życia, nie 

potrafią cieszyć się chwilą, są zamknięci na pochwały innych. 

Uwaga: Cecha (właściwość) nie musi być nazwana jednym 

wyrazem, może być opisana. 

Razem: 2 p. 

1 p. za trafne 

nazwanie cechy; 

1 p. za uzasadnienie 

wypowiedzi 

17. Uczeń wyjaśnia, do jakiego wniosku doszedł Filip po 

przeprowadzeniu opisanego w tekście eksperymentu: 

Po przeprowadzeniu opisanego w tekście eksperymentu Filip 

zrozumiał, że czary czerwonego krzesła nie działają na 

odległość, a tylko w zasięgu wzroku. 

1 p. za trafne 

wyjaśnienie 

18. Uczeń uzasadnia, dlaczego przeprowadzony przez Filipa 

eksperyment był dla dzieci niezwykle ważny, odwołując się do 

największego marzenia bohaterów: 

Największym marzeniem dzieci było odczarowanie rodziców i 

sprowadzenie ich z rejsu na Queen Victorii do domu, a dzięki 

eksperymentowi Filipa bohaterowie zrozumieli, że spełnienie 

marzenia będzie możliwe tylko wówczas, kiedy rodzice znajdą 

się w zasięgu wzroku osoby, która, siedząc na czerwonym 

krześle, wypowie życzenie. 

Razem: 2 p. 

1 p. za uzasadnienie 

ważności 

eksperymentu; 

1 p. za zapisanie 

największego 

marzenia bohaterów 
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19. Uczeń wymienia trzy cechy baśni, które można odnaleźć w 

książce Magiczne drzewo, popierając każdą cechę przykładem, 

np.: 

- obecność magii – czerwone krzesło ma magiczną moc i 

spełnia życzenia, np. wyczarowuje deszcz; 

- zwycięstwo dobra nad złem – ciotka, dzięki przemianie Maxa, 

który w zamian za uratowanie życia obiecał, że nie będzie już 

nigdy oszukiwał, kradł i robił złych rzeczy, odzyskała czerwone 

krzesło, a dzięki temu Kuki, Filip i Tosia mogli odczarować 

rodziców; 

- zdarzenia realistyczne mieszają się z fantastycznymi – kiedy 

Kuki prosi o trochę mleka, w salonie luksusowego domu ciotki 

pojawia się duża i biała jak śnieg krowa; 

- motyw wędrówki – dzieci podróżują z Gdańska aż do 

Kopenhagi, aby odnaleźć i odczarować rodziców, korzystając 

przy tym z niecodziennych środków transportu, takich jak 

szpitalne łóżko. 

Uwaga: Nie jest wymagana odpowiedź zapisana w formie 

tekstu ciągłego. 

3 p. za właściwe 

nazwanie i trafne 

uzasadnienie trzech 

cech baśni 

występujących w 

książce Magiczne 

drzewo 

2 p. za właściwe 

nazwanie i trafne 

uzasadnienie dwóch 

cech baśni 

występujących w 

książce Magiczne 

drzewo 

1 p. za właściwe 

nazwanie i trafne 

uzasadnienie jednej 

cechy baśni 

występującej w 

książce Magiczne 

drzewo 

20. Uczeń uzupełnia notatkę dotyczącą filmu Magiczne drzewo 

wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. 

Magiczne drzewo to polski film fabularny z 2009 roku. 

Autorem scenariusza i jednocześnie reżyserem jest Andrzej 

Maleszka. Film jest kinową kontynuacją popularnego serialu o 

tym samym tytule. Zdjęcia do filmu zrealizowano w 

Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Warszawie i na Kaszubach. 

Muzykę skomponował Krzesimir Dębski. 

 

2 p. za poprawne 

uzupełnienie 

wszystkich luk  

wyrazami z ramki w 

odpowiedniej formie 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie 5-4 luk  

wyrazami z ramki 

w odpowiedniej 

formie 

21. Uczeń wymienia trzy walory filmu Magiczne drzewo Andrzeja 

Maleszki i popiera je przykładami, uzasadniając, że film 

zasługuje na nagrody, jakie otrzymał na festiwalach filmowych 

w kraju i za granicą, np.: 

Film „Magiczne drzewo” zasługuje na nagrody. Jest bardzo 

ciekawy. Zaczarowane krzesło spełniające życzenia sprawia, że 

widzowie z zainteresowaniem oglądają kolejne przygody. Poza 

tym film jest pełen humoru, wiele scen bawi i rozśmiesza 

widzów, np. pojawienie się psów na korytarzu w pociągu. 

Uwagę przyciągają efekty specjalne, np. krzesło grające w 

piłkę z dziećmi. 

 

3 p. za wymienienie 

i poparcie 

przykładami trzech 

walorów filmu 

2 p. za wymienienie 

i poparcie 

przykładami dwóch 

walorów filmu 

1 p. za wymienienie 

i poparcie 

przykładem jednego 

waloru filmu 
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22. Uczeń, w imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej w Suwałkach, pisze zaproszenie adresowane do 

wszystkich uczniów i ich rodziców na spotkanie z Andrzejem 

Maleszką, reżyserem filmu i autorem książki Magiczne drzewo, 

np.: 

Zaproszenie 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców na 

spotkanie z Andrzejem Maleszką, reżyserem filmu i autorem 

książki „Magiczne drzewo”. Spotkanie odbędzie się 

27.02.2017r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 

Suwałkach. Początek o 13.00. 

Samorząd Uczniowski 

Treść 

2 p. – za zredagowanie zaproszenia, w którym zawarte są 

informacje z polecenia ORAZ uwzględnione są niezbędne 

elementy tej formy: kto?, kogo?, na co?, gdzie?, na kiedy? 

zaprasza. 

1 p. – za zredagowanie zaproszenia, w którym zawarte są 

informacje z polecenia, ALE pominięty został organizator albo 

adresat LUB została opuszczona albo zmieniona jedna 

informacja podana w poleceniu. 

0 p. – za odpowiedź, w której zostały pominięte dwie lub 

więcej informacji istotnych dla funkcjonalności tekstu, LUB za 

odpowiedź, w której w ogóle nie wykorzystano informacji z 

polecenia. 

Język 

1 p. – dopuszczalny 1 błąd językowy 

Ortografia i interpunkcja 

1 p. - dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd 

interpunkcyjny 

Uwaga: Jeśli uczeń otrzyma 0 p. za treść, nie otrzymuje 

punktów za język oraz ortografię i interpunkcję. 

Razem: 4 p. 

23. W formie kartki z pamiętnika uczeń opisuje swoje spotkanie z 

wybraną postacią występującą w lekturach etapu 

wojewódzkiego konkursu. Przedstawia i opisuje spotkanego 

bohatera. 

Treść 

3 p. – Uczeń opisuje swoje spotkanie z wybraną postacią 

występującą w lekturach etapu wojewódzkiego konkursu; 

przedstawia i opisuje spotkanego bohatera; konsekwentnie 

stosuje narrację pierwszoosobową; stosuje czas przeszły; 

tworzy tekst logicznie uporządkowany; tworzy wypowiedź 

rozwiniętą, bogatą treściowo. 

2 p. – Uczeń opisuje swoje spotkanie z wybraną postacią 

występującą w lekturach etapu wojewódzkiego konkursu; 

przedstawia LUB opisuje spotkanego bohatera; 

niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; LUB nie 

stosuje czasu przeszłego; LUB nie tworzy tekstu logicznie 

uporządkowanego; LUB nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej, 

bogatej treściowo. 

1 p. – Uczeń opisuje swoje spotkanie z wybraną postacią 

występującą w lekturach etapu wojewódzkiego konkursu; 

przedstawia LUB opisuje spotkanego bohatera ALE informacje 

Razem: 7 p. 
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na temat spotkania ORAZ przedstawienia bohatera LUB opisu 

bohatera są ogólnikowe; niekonsekwentnie stosuje narrację 

pierwszoosobową; nie zachowuje dystansu czasowego. 

Styl 

1 p. – styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi; 

0 p. – styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy 

wypowiedzi, umieszczenie podpisu pod pracą 

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 

Interpunkcja 

1 p. - dopuszczalne 3 błędy; 

0 p. - więcej niż 3 błędy 

Uwaga: Jeśli uczeń pisze pracę w innej formie niż kartka z 

pamiętnika; LUB nie na temat; LUB popełnia rażący błąd 

rzeczowy – otrzymuje 0 p. za całe zadanie. 

Jeśli uczeń pisze pracę niespełniającą kryterium objętości (18 

linijek lub 110 wyrazów) – otrzymuje punkty wyłącznie za 

treść.  

 Łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 50 p.  

 


