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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 

 

Schemat punktowania – zadania zamknięte 

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. 
 

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte 

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.  

 
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź Liczba punktów 

1. 

F, P, P 1 p. za zaznaczenie 

wszystkich poprawnych 

odpowiedzi 

2. 
D 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

3. 
B 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

4. 

Np.: Dusza towarzyszy nam, ludziom, tylko w nielicznych sytuacjach. 

Często jest spychana głęboko w niepamięć, zapominana, a nawet 

niechciana, ponieważ przysparza nam kłopotów, staje się powodem 

niepewności. Najczęściej liczymy się z nią w dzieciństwie i na starość. 

Nie lubi, kiedy rywalizujemy czy bezkrytycznie podążamy za innymi.  

4 p. – praca 

wyczerpująca, poprawna 

jęz., ort., int. (brak 

błędów), 4-zdaniowa  

3 p. – praca 

wyczerpująca, poprawna 

jęz., ort., int. (brak 

błędów), 3-zdaniowa,  

2 p. – praca niepełna 

treściowo, 3- zdaniowa, 

zawiera 1 bł. jęz.  lub 1 

ort., lub 1 int.  

1 p. – praca niepełna 

treściowo, 2- zdaniowa, 

zawiera 2 bł. jęz.  lub 2 

ort., lub 2 int.  

Razem: 4 p. 

5. 

Nazwa środka 

poetyckiego 
Przykład Funkcja 

epitet Np.: zegary z wahadłem 

Np.: wzbogaca obraz poetycki lub 

ilustruje stan ducha człowieka 

obdarzonego duszą 

metafora 

(animizacja) 

Czasem tylko w 

zachwytach i lękach 

dzieciństwa zagnieżdża się 

na dłużej. 

Np.: ilustruje postępowanie bohatera 

lirycznego lub obrazuje etapy ludzkiego 

życia, kiedy człowiek kieruje się duszą 

Po 1 p. za poprawne 

uzupełnienia wiersza 

tabeli. 

Razem: 3 p.  
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personifikacja 

Np.: Nie mówi skąd 

przybywa i kiedy znowu 

nam zniknie, ale wyraźnie 

czeka na takie pytania. 

Nadanie pojęciu cech ludzkich  

w celu opisania jego specyfiki  

w taki sposób, by stało się bliskie 

odbiorcy.  
 

6.  

Np.: 

- Kiedy wziął długopis do ręki, by rozwiązać pierwsze zadania w teście, 

miał duszę na ramieniu. 

- Zaprzedałby duszę diabłu, by tylko nie dostać jedynki z geografii. 

- Zawsze rozumiał jego dylematy i potrafił mu doradzić, był jego 

bratnią duszą.  

- Kiedy wyjeżdżał do dziadków na wakacje, miał czego dusza 

zapragnie, spełniali wszystkie jego zachcianki. 

2 p. – poprawnie użyte 

wszystkie frazeologizmy 

1 p. – poprawnie użyte 

trzy frazeologizmy 

 

Razem: 2 p. 

7. 
B 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

8. 

Tekst 2.  „Zemsta” Aleksander 

Fredro 

Cześnik/ 

Raptusie-

wicz 

Np.: O sposobie dokonania 

zemsty na Rejencie poprzez 

zwabienie jego syna Wacława  

i zorganizowanie jego ślubu  

z Klarą. 

Tekst 3.  „Dziady 

cz. II” 

Adam 

Mickiewicz 

Dziewczy-

na/ 

Pasterka/ 

Zosia 

Np.: Pasterka Zosia opowiada 

o tym, czym zawiniła za życia 

–marzeniami, pogardą dla 

uczuć innych ludzi – oraz o 

karze, jaką musi znosić po 

śmierci – zawieszeniu duszy 

między niebem a ziemią.  
 

Po 1 p. za poprawnie 

uzupełniony wers tabeli. 

 

Razem: 2 p. 

9. Dramat 

Np.: 

- brak narratora 

- obecność tekstu głównego i didaskaliów 

- podział na akty i sceny 

- przeznaczenie do wystawienie na scenie 

- dialog jako główna forma wypowiedzi 

2 p. za nazwanie rodzaju 

literackiego oraz 

wskazanie czterech cech 

1 p. – rodzaj literacki + 

trzy cechy 

Razem: 2 p. 

10. Np.: 

czasownik – żyłam 

rzeczownik – świecie 

przymiotnik – kraśnym 

zaimek przymiotny – moja  

zaimek przysłowny – nigdy 

spójnik – ale 

partykuła – nie 

wykrzyknik - ach 

3 p. za podanie 

przykładów oraz 

podkreślenie 

2 p. za podanie 8 

przykładów i dwa 

podkreślenia 

1 p. za podanie 7 

przykładów i jednego 

podkreślenia 

11. Np.:  synonim antonim wyraz pokrewny  

wielbić chwalić  krytykować wielbiciel 

życie istnienie śmierć życiowy 

wieczny długi chwilowy wiek 
 

Po 1 p. za poprawne 

wypełnienie każdej 

kolumny. 

Razem: 3 p.  

12. - Przedstawienie węzłowych punktów konfliktu (co najmniej trzy z 

wymienionych niżej): 

 spór o naprawę muru granicznego 

3 p.  
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 wyzwanie Rejenta na pojedynek przez Cześnika  

 dążenie do pokrzyżowania planów matrymonialnych Cześnika 

poprzez zmuszenie Wacława do małżeństwa z Podstoliną 

 zemsta Cześnika na Rejencie i podstępne zwabienie Wacława, 

by ożenić go z Klarą i zepsuć plany jego ojca 

-  zgodność z formą wypowiedzi (6-8- zdaniowa notatka sprawozdanie) 

-  poprawność językowa 

-  poprawność ortograficzna 

- poprawność interpunkcyjna 

 

 

 

 

 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

1 p.  

Razem: 7 p. 

13. Np. Podmiotem lirycznym w wierszu jest lipa – drzewo. W swojej 

wypowiedzi wychwala uroki życia na wsi, na łonie przyrody. 

Wypowiadane poglądy są bliskie autorowi – Janowi Kochanowskiemu. 

1 p. za określenie 

podmiotu lirycznego 

1 p. za podanie 

poglądów 

Razem: 2 p. 

14. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! 

Fragment jest bezpośrednią zachętą skierowaną do osoby, która może 

usiąść pod drzewem. 

1 p. za odpowiedni cytat 

i objaśnienie celu 

15. Np. Utwór ma charakter osobisty, ponieważ uroki spokojnego, 

wiejskiego życia były bliskie Janowi Kochanowskiemu. 

1 p. wyjaśnienie zgodne 

z poleceniem 

16. siądź, odpoczni; tryb rozkazujący 1 p. za wypisanie dwóch 

pierwszych 

czasowników oraz 

określenie ich trybu 

17. Np. lipa – drzewo, kłamstwo, tandeta 2 p. za podanie dwóch 

różnych znaczeń 

18. Np. rymy, jednakowa ilość sylab w poszczególnych wersach Po 1 p. za podanie 

każdego z elementów, 

który decyduje o 

rytmiczności. 

Razem: 2 p. 

19. P, F, F, P 1 p. za zaznaczenie 

wszystkich poprawnych 

odpowiedzi 

20. Np. Głównym bohaterem jest szczur, który siedząc przed ołtarzem 

przechwalał się. Niespodziewanie zakrztusił się dymem, co wykorzystał 

kot i go porwał. 

1 p. przestawienie 

najważniejszych 

wydarzeń 

1 p. przedstawienie 

najważniejszych 

wydarzeń w formie 

dwóch zdań 

Jeżeli treść odpowiedzi 

nie jest zgodna z 

tekstem - 0 p. 

Razem: 2 p. 

21. F, P, P, F, P, F 1 p. za zaznaczenie 

wszystkich poprawnych 

odpowiedzi 
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22. Np. szczur – pyszałkowatość, zarozumiałość; kot – przebiegłość, spryt Po 1 p. za wskazanie 

jednej alegorycznej 

cechy każdej z postaci. 

Razem: 2 p. 

23. B 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

24. naprzeciw, nawzajem, na pewno, naprzeciwko 

 

1 p. za poprawny zapis 

wszystkich wyrazów 

25. A 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

26. Na wyboistej drodze, [uczeń może nie użyć przecinka] potrząsani, 

[uczeń może nie użyć przecinka] pasażerowie budzą się do życia. A to 

ktoś sięga po biszkopta, a to obiera banana. Ludzie rozglądają się, 

wycierają spocone twarze, dokładnie składają mokre chustki. Szofer 

cały czas cos mówi, jedną ręką trzyma kierownicę, drugą gestykuluje. 

Wszyscy raz po raz zanoszą się śmiechem, on najgłośniej, inni ciszej; 

[zamiast średnika, uczeń może użyć przecinka] może tylko z 

grzeczności, bo tak wypada? 

2 p. za poprawne 

wstawienie 9-8 znaków 

interpunkcyjnych 

 

1 p. za poprawne 

wstawienie 7znaków 

interpunkcyjnych 

Razem: 2 p. 

27. Np. 

rodzaj 

literacki 

gatunek literacki tytuł autor (imię 

i nazwisko) 

liryka fraszka Na zdrowie Jan Kochanowski 

liryka tren Tren V Jan Kochanowski 

epika powieść 

historyczna 

Krzyżacy Henryk Sienkiewicz 

epika nowela Kamizelka Bolesław Prus 

dramat komedia Zemsta Aleksander Fredro 

dramat tragedia Romeo i Julia Wiliam Szekspir 
 

 

4 p. za uzupełnienie 24-

22 rubryk tabeli 

3 p. za uzupełnienie 21-

19 rubryk tabeli 

2 p. za uzupełnienie 18-

16 rubryk tabeli 

1 p. za uzupełnienie 15-

14 rubryk tabeli 

Razem: 4 p. 

28. Obudziwszy się,
1 chłopiec zauważył,

2 że okno było otwarte,
3 więc je 

zamknął, 
4bo bał się przeziębić.

5 

2- zdanie główne 

1 do 2 – imiesłowowy równoważnik zdania w funkcji zdania 

okolicznikowego czasu 

3 do 2 – zdanie podrzędne dopełnieniowe 

4 do 3 – zdanie współrzędne wynikowe 

5 do 4 – zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny 

1 p. za poprawnie 

wykonany wykres 

1 p. za właściwe 

nazwanie wszystkich 

zdań składowych  

Razem: 2 p. 

29. Wieczorem w domu nie było prądu i nie mogłem obejrzeć meczów. 

Zobaczyła wczoraj na wystawie śliczny breloczek. 

Nauczenie się tych słówek zajęło mi miesiąc. 

1 p. za poprawny zapis 

wszystkich zdań 

30. Np. 

Warto sięgać po literaturę minionych epok, ponieważ można poszerzyć 

swoją wiedzę historyczną, poznać realia innych epok. W literaturze tej 

pojawiają się także archetypy, które funkcjonują w tekstach 

współczesnych – ich pochodzenie często jest niezbędne do zrozumienia 

utworu. 

Po 1 p. za każdy 

argument zgodny 

z tematem. 

Razem: 3p. 

 

Razem: 60 punktów 


