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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. Decyzję w tym 

zakresie ostatecznie podejmuje komisja wojewódzka 

 

Wykładnię poprawności stanowią najnowsze wydania słowników. 

 
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 

P,P,F 1 p. za zaznaczenie 

wszystkich 

poprawnych 

odpowiedzi 

2. 

a) Mitologia grecka/ Mity greckie/ Mit o Prometeuszu/Mitologia 

b) Np.: Dzięki darom Prometeusza ludzie stali się silniejsi, gdyż potrafili bronić się przed groźnymi żywiołami. 

Dysponowali wiedzą, która pozwalała lepiej rozumieć mechanizmy rządzące otaczającym ich światem. Tytan 

wyposażył ich w umiejętności dające im samodzielność i wolność wyboru.  

1 p. za poprawną 

odpowiedź  

w punkcie „a” 

 

1 p. za właściwe 

określenie znaczenia 

darów Prometeusza 

oraz zawarcie 

odpowiedzi w trzech 

zdaniach w p. ”b” 

Razem 2 p. 
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3. 
D 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

4. 

a) C 

b) Np.: Pierwsi ludzie, pomimo iż biologicznie nie różnili się od tych, którzy żyli później, nie dysponowali takimi 

samymi jak oni umiejętnościami. Zauważali zjawiska przyrodnicze, ale nie rozumieli ich, byli nimi przerażeni. Świat i 

procesy w nim zachodzące stanowiły dla nich zagadkę, mroczną tajemnicę.  

1 p. za poprawną 

odpowiedź w punkcie 

„a” 

1 p. za właściwe 

wyjaśnienie 

przenośnego znaczenia 

sformułowania w p. 

”b” 

Razem 2 p. 

5. 
Przecinkiem oddzielamy w zdaniu rzeczowniki użyte w formie wołacza.  1p. za poprawna 

odpowiedź 

6.  

Np.: Kreon / Willi Sonnenbruch 

 

Np.: Kreon stosuje terror, działa gwałtowanie i narzuca swym poddanym zasady, które wg niego służą państwu. Nie 

przyjmuje żadnych argumentów Antygony ani Hajmona, którzy odwołują się do  norm moralnych (religijnych, tradycji), 

widząc w nich osoby podważające jego kompetencje jako władcy. Bezwzględnie egzekwuje bezduszne edykty, nie 

biorąc pod uwagę  głosu ludu.   

1 p. za wskazanie 

odpowiedniej postaci  

1 p. za poprawne 

uzasadnienie wyboru 

w formie trzech zdań, 

odwołujące się 

przynajmniej do 

dwóch cech despoty 

Razem 2 p. 

7. 

Np.: 

bohater racje, między którymi bohater dokonuje wyboru 

 

Antygona 

 

wypełnianie powinności dyktowanych zasadami moralnymi - przestrzeganie prawa 

funkcjonującego w państwie 

 

Kreon  

 

troska o siłę państwa, którego zdrajca powinien być ukarany, a obrońca uczczony – 

posłuszeństwo zasadom religijnym, wg których ciało zmarłego należy pochować, niezależnie 

od tego, jakich czynów człowiek ten dopuścił się za życia 

prawdziwa matka z 

opowieści o królu 

Salomon 

miłość do dziecka i potrzeba roztaczania nad nim opieki – wyrzeczenie się praw do dziecka, by 

ocalić mu  życie  

 

 

po 1 p. za poprawne 

uzupełnienie wiersza 

tabeli 

 

Razem 3 p. 
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8. 

Np.: Starszy Żyd - bohater opowiadania - wolałby stać się wariatem i postradać zmysły, by nie móc racjonalnie oceniać, 

jak strasznego czynu dopuścił się wobec własnych dzieci podczas okupacji niemieckiej. Wolałby nie pamiętać swego  

tchórzostwa lub usprawiedliwić je, kiedy gestem nakazał, by córki nie zdradziły jego kryjówki i osamotnione (bez 

rodzica)  zostały wywiezione do obozu koncentracyjnego. Czuje wstyd i pogardza samym sobą, nawet po upływie wielu 

lat od tego wydarzenia, ale niestety nie ma już szansy, by cofnąć czas i zachować się przyzwoicie.  

1 p. za właściwe 

wyjaśnienie sytuacji, 

w jakiej znalazł się 

bohater, z 

uwzględnieniem 

wcześniejszych faktów 

oraz emocji postaci 

1 p. za zawarcie 

wypowiedzi w 3-4 

zdaniach 

Razem 2 p. 

9. Np.:  

- Cotygodniowa pomoc koleżance w rozwiązywaniu zadań matematycznych była ze strony Janki prometejskim czynem, 

który doceniła cała klasa i postulowała nagrodzenie dziewczyny statuetką Wolontariusza Roku.  

- Salomonowa mądrość mojego dziadka, który opowiedział babci o metodach używanych przez oszustów, pozwoliła jej 

zdemaskować fałszywego agenta ubezpieczeniowego.  

- Działania banku zmierzające do wyeliminowania ataków hakerskich przypominały walkę z wiatrakami, gdyż w 

każdym miesiącu dochodziło do naruszenia zabezpieczeń bankowych przez elektronicznych intruzów.  

- Polonistka za każdym razem, gdy polecała napisanie wypracowania, wykonywała syzyfową pracę, przypominając  

o zasadach planowania pracy, gdyż i tak większość uczniów rozwijała zadany temat w ostatniej chwili.  

3 p. za poprawne 

użycie wszystkich 

frazeologizmów w 

zdaniach 

2 p. za poprawne 

użycie trzech 

frazeologizmów w 

zdaniach 

1 p. za poprawne 

użycie dwóch 

frazeologizmów w 

zdaniach 

 

10. Np.: Tytułowym bohaterem powieści M. Cervantesa jest Don Kichot, który pod wpływem lektury ksiąg rycerskich 

postanawia zostać błędnym rycerzem.  

Coraz bardziej odrywał się od rzeczywistości, jego życie wypełniały idealistyczne wizje – powoli stawał się 

donkiszotem.   

po 1 p. za 

zredagowanie  zdań, w 

których poprawnie 

zostaną użyte podane 

wyrazy  

Razem 2 p. 

11. D 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 
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12. Np. 

Don Kichot może być uznany za parodię średniowiecznego rycerza. Rycerze w owych czasach uchodzili za wzór godny 

naśladowania, walczyli z przeciwnościami; ich zbroja była solidnie wykonana. Natomiast bohater Cervantesa, walcząc, 

przysparza sobie nowych kłopotów, a jego zbroja, oddziedziczona po przodkach, nie nadawała się do walki. 

Uwaga! Uczeń może podkreślić inny termin, ocenie podlega uzasadnienie wyboru. 

1 p. za właściwe 

wyjaśnienie 

wybranego terminu 

13. F, P,P, P 1 p. za poprawne 

zaznaczenie 

wszystkich 

odpowiedzi 

14. Np. 

Jabłko w tym utworze symbolizuje tragizm czasów II wojny światowej.  

Pierwsze wydarzenie - Hoppe odnosi się do żydowskiego dziecka życzliwie, daje mu jabłko, jednak chcąc chronić swoją 

karierę, zabija chłopca. Drugie – profesor Sonnenbruch ofiarowuje jabłko synkowi Hoppego (Heiniemu), ale dla 

własnych korzyści zdradziłby go, tak jak nie pomógł Joachimowi Petersowi. 

po 1 p. za wyjaśnienie 

symbolicznego 

znaczenia 

nawiązującego do 

treści utworu 

 

Razem 2 p. 

15. B 1p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

16. Np.: 

Antygona jest bohaterką tragiczną, ponieważ musi dokonać wyboru pomiędzy równorzędnymi wartościami. Poza tym 

podejmuje się czynu z góry skazanego na klęskę. Dotyka ją splot nieszczęśliwych okoliczności, na które ona nie ma 

wpływu. Występuje także dysproporcja między winą a karą Antygony. Daremność jej działań zdeterminowana jest 

przez siły wyższe. 

po 1 p. za podanie 

argumentów 

świadczących o 

tragizmie bohaterki 

 

Razem 3 p. 

17. Np. 

Antygona Niemcy 

Obecność chóru. Brak chóru. 

Występuje prolog, epejsodiony, stasimony, eksodos. 

 

Występuje tekst główny i didaskalia. 

(Podział na akty i sceny) 

Zasada trzech jedności: czasu, miejsca i akcji. Akcja rozgrywa się w Polsce, Norwegii Francji i 

Getyndze.   

(Zerwanie z zasadą trzech jedności) 
 

po 1 p. za uzupełninie 

jednego wiersza tabeli 

(wskazanie jednej 

różnicy) 

 

Razem 3 p. 

  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

 

5 
 

18. Np. 

Mit o Syzyfie prezentuje zachowanie, które można spotkać również obecnie i to świadczy o jego uniwersalnym 

charakterze. Może stanowić ostrzeżenie przed negatywnym zachowaniem tytułowego bohatera, które zostało srodze 

ukarane. Należy liczyć się z konsekwencjami, jakie możemy ponieść, niewłaściwie postępując. 

1 p. za wskazanie 

uniwersalnego 

przesłania mitu.  

19. B 1 p. za wskazanie 

poprawnej odpowiedzi 

20. Np. 

Historia Syzyfa jest mitem, ponieważ: 

- jest opowieścią o opowieść o ludziach i bogach, 

- pojawiają się elementy fantastyczne np. wtaczanie olbrzymiego głazu, 

- próba wyjaśnienia zagadnień dotyczących kwestii egzystencjalnych (podejmowanie wysiłku, który skazany jest na 

niepowodzenie) 

po 1 p. za podanie 

cechy  mitu i 

zilustrowanie jej 

przykładem z tekstu 

 

Razem 3 p. 

21. Np. 

Jedną z wartości bliskich władcy była mądrość, o którą poprosił samego Boga.  Przypisuje się mu autorstwo trzech 

tysięcy przysłów oraz ponad tysiąca pieśni. 

Drugą wartością była sprawiedliwość. Dowodzi tego historia dwóch kobiet, które spierały się o dziecko. Król nakazał 

przeciąć dziecko, gdy jedna z kobiet sprzeciwiła się temu, władca wiedział, że to jest jej dziecko. 

po 1p. za wskazanie 

wartości i opisanie jej 

w nawiązaniu do treści 

Księgi 

 

Razem 2 p. 

22. wyraz synonim antonim wyraz pokrewny 

sceptycyzm powątpiewanie zaufanie sceptyk 

egocentryzm egoizm altruizm egocentryk 
 

po 1 p. za właściwe 

uzupełnienie każdego 

wiersza tabeli 

 

Razem 2 p. 

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 

* praca odnosi się 

do problemu 

sformułowanego 

 w temacie 

* przedstawia 

stanowisko autora 

* zawiera trafną 

argumentację 

*praca w 

przeważającej części 

odnosi się do 

problemu 

sformułowanego  

w temacie 

 

* przedstawia 

*praca jest luźno 

związana z 

problemem 

sformułowanym w 

temacie 

 

 

 

* praca nie odnosi się 

do problemu 

sformułowanego 

 w temacie  

lub  

praca nie zawiera 

argumentacji 

10 p. 
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argumentację 

* zachowuje logikę 

wywodu 

podkreśloną 

segmentacją tekstu 

*w przeważającej 

części zachowuje 

logikę wywodu 

stanowisko autora 

* zawiera częściowo 

trafną argumentację 

*przedstawia 

stanowisko autora  

*zawiera próbę 

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 dwóch 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 wypowiedzi powoduje obniżenie oceny o jeden poziom.  

 
Jeżeli praca jest nieczytelna, uczeń może uzyskać maksymalnie 1p. za podjęcie próby napisania opowiadania, praca nie jest 

oceniana w kryteriach: KOMPOZYCJA, STYL, JĘZYK, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA. 

 

Jeżeli praca jest napisana w innej formie niż rozprawka – 0 p. za całą wypowiedź. 
 

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 
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Interpunkcja (0-1 p.): 

1 p. – dopuszczalne 3 błędy 

0 p. – powyżej 3 błędów 

Uwagi:  

W pracy krótszej od wyznaczonej objętości – 200 słów – kompozycja tekstu, styl, język, ortografia i interpunkcja 

nie podlegają ocenie. 

 

Razem: 50 punktów 


