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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 

Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniu zamkniętym uczestnik otrzymuje 1 punkt. 

W zadaniach otwartych, 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 podczas weryfikacji prac. 

 
Numer 

zadania 
Przykładowa poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 

Np.: 

Trudno ci znaleźć lekarstwo na chandrę, a może prześladuje cię pesymizm? Mądrą receptę na spokojne życie daje 

renesansowy mistrz słowa - Jan Kochanowski. Gdy przeczytasz Pieśń IX zrozumiesz, że tak naprawdę  

o naszej ludzkiej egzystencji często decyduje ślepy i zmienny los. Jednak należy pamiętać, że podobnie jak w przyrodzie - 

po zimie przychodzi wiosna, tak i w ludzkim życiu - po chwilach smutku, zwątpienia, na pewno nastąpią momenty radości i 

szczęścia. Może też być odwrotnie – po dobrych dniach następują te złe. Warto zatem ze spokojem przyjmować zrządzenia 

losu, a nadzieję pokładać w Bogu.  

1 p. za sformułowanie 

zachęty (może być 

pośrednia) 

1 p. za uwzględnienie 

przesłania Pieśni IX 

1 p. za objętość tekstu 

1 p. za poprawność 

językową, 

ortograficzną, 

interpunkcyjną 

(dopuszczalny 1 błąd 

każdej kategorii) 

Razem – 4 p. 

2. C 1 p. 

3. 

P, F, P, P, F 2 p. za udzielenie 

wszystkich poprawnych 

odpowiedzi 

1 p. za udzielenie 

czterech poprawnych 

odpowiedzi 
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4. Np.: - Nigdy nie trać nadziei na poprawę losu. 

 - Życie jest zmienne, dlatego ze spokojem przyjmuj wszystko, co ci przynosi. 

 - Bądź zawsze przygotowany na  niemiłe niespodzianki, nie popadaj w próżność.  

 - Nie bądź zbyt pewny siebie, bo życie może cię przykro zaskoczyć.  

2 p. za sformułowanie 

trzech rad w trybie 

rozkazującym 

1 p. za sformułowanie 

dwóch rad w trybie 

rozkazującym 

5. Np.: 

Ludzie, którym dobrze się wiedzie, którym zdawałoby się sprzyja los, stają się zbyt pewni siebie, zarozumiali, 

pyszałkowaci. Jednak fortuna kołem się toczy, a zatem zmienność losu wpisana jest w egzystencję. Sytuacja takich osób 

może też szybko się pogorszyć – a wówczas trudno im pogodzić się z tym, zaakceptować pokornie przykre fakty. 

Popadają w rozpacz, pesymizm.  

1 p. za wyjaśnienie sensu 

strofy 

1 p. za zawarcie odpowiedzi 

w 3-4 zdaniach 

Razem – 2 p.  

6. Horacego, antyku (starożytności) 1 p.  

7. B2 1 p.  

8. D 1 p.  

9. Utwór jest wyraźnie melodyjny.  P 

Tekst ma luźny charakter – może być poważny albo żartobliwy.  F 

Nazwa wywodzi się z języka włoskiego, dosłownie oznacza gałązkę, a przenośnie – błahostkę, drobnostkę.  F 

Występują powtórzenia, paralelizm składniowy i inne elementy nadające wierszowi rytmiczności.  P 

Krótki tekst często kończy puenta.  F 

Tytuł zazwyczaj zawiera przyimki na, do.  F 
 

2p. za poprawne wskazanie 

wszystkich cech pieśni oraz 

fraszki 

1p. przy wskazywaniu cech 

dopuszczalny 1 błąd  

10. Np.: 

Ewa Jedwabińska, matka Aurelii, jest bardzo rozgniewana na córkę, gdyż podejrzewa (dowiedziała się), że dziewczynka 

bez jej wiedzy i zgody samowolnie wędruje po mieście i zachodzi do mieszkań przypadkowych osób, przedstawiając się 

jako Geniusia i prosząc o poczęstowanie obiadem.  Dodatkowo rozzłościło ją to, że dziecko nadal miało starą maskotkę, 

którą już dawno poleciła wyrzucić. Zdenerwowana wyrzuciła Pieska za okno. Z kolei Aurelia czuje się osamotniona i 

zupełnie nierozumiana przez matkę, wpada w rozpacz pozbawiona jedynego powiernika – małego pluszaka. 

2 p. za wyjaśnienie 

wyczerpujące, 

uwzględniające fakty i 

emocje 

1 p. za wyjaśnienie 

uwzględniające fakty LUB 

emocje 

11. Wyraz Piesek został zapisany wielką literą, dlatego że maskotka  ta miała wyjątkowe znaczenie dla bohaterki.  1 p. za poprawnie 

wyjaśnienie zasady zapisu  

12. Np.: 

W tytule powieści M. Musierowicz opium ma inne znaczenie niż ogólnie się przyjmuje. Nie oznacza narkotyku, ale 

określa rodzinne ciepło, życzliwość, spędzanie czasu z bliskimi, interesowanie się ich problemami. Tego wszystkiego 

właśnie poszukuje główna bohaterka książki – Aurelia Jedwabińska, odwiedzając rodziny mieszkające w jednej z 

poznańskich kamienic. Jej ulubioną potrawą, od której jest „uzależniona”, jest rosół przygotowywany przez obcych, ale 

serdecznych i przyjaznych ludzi z sercem, nie z konieczności.  

Po 1 p. za poprawne 

wyjaśnienie znaczenia 

poszczególnych części 

tytułu. 

Razem – 2 p. 
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13. przyjaciele wrogowie narzeczeni krewniacy 

Np.: Felix Polon i Nika 

Mickiewicz 

Bilbo Baggins i Gollum Sławek Lewandowski i Ida 

Borejko 

Janina Krechowicz i 

profesor Dmuchawiec 
 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie tabeli 

14. podobieństwa różnice 

Np.: - książki przeznaczone dla młodego 

czytelnika 

- „Opium w rosole” to powieść młodzieżowa, a „Hobbit” to powieść 

fantasy 

- motyw wędrówki, którą odbywa główny 

bohater/ motyw przyjaźni 

- „Opium w rosole” zawiera elementy fikcyjne, natomiast „Hobbit” - 

elementy fantastyczne 

- obie książki są powieściami / należą do 

epiki 

- W „Opium w rosole” wydarzenia przedstawia narrator trzecio- 

osobowy, który nie zwraca się bezpośrednio do czytelnika; narrator 

„Hobbita” to gawędziarz, tworzący bliską relację  z czytelnikiem 
 

Po 1 p. za poprawne 

wskazanie jednego 

podobieństwa i jednej 

różnicy 

 

Razem – 3 p. 

15. Np.:  

- przejęcie sterowania zegarem szkolnym przez Manfreda, sztuczną inteligencję stworzoną przez Neta i jego ojca 

- zrobienie zdjęć przedmiotom wyłudzonym przez Marcela i Rubena i umieszczenie ich wraz z mapką dojścia do 

miejsca ich ukrycia w gablocie szkolnej dostępnej dla wszystkich uczniów 

1 p. za podanie właściwych 

przykładów  

1 p. za formę  

równoważników zdań 

Razem – 2 p. 

16. wyraz podstawowy  wyraz pochodny formant 

wędrować wędrowiec - ec 

pomysłowy pomysłowość - ość 

odkrywać odkrywanie - anie 

uciekać ucieczka - ka 
 

Po 1 p. za poprawne 

uzupełnienie kolumny 

tabeli. 

 

Razem – 2 p. 

17. A. widzieć / patrzeć oczyma wyobraźni 

B. puścić wodze fantazji  

C. zanurzyć się / uciec w marzenia 

D. widzieć / ujrzeć / zobaczyć oczyma duszy 

E. bujać w obłokach 

2 p. za poprawne 

uzupełnienie wszystkich 

zwrotów 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie czterech 

zwrotów 

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

zaznaczenie wszystkich 

odpowiedzi 

19.  Np.: Morał z bajki pokazuje nam, że prawdziwych przyjaciół poznajemy dopiero w trudnej sytuacji.  Takie wydarzenia, 

jak te opisane w utworze Adama Mickiewicza, uczą nas, kiedy możemy mówić o prawdziwej przyjaźni. 

1 p. podanie morału 

1 p. udzielenie odpowiedzi 

w formie dwóch zdań 

Razem – 2 p. 
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20. Np. może – morze, buk – Bóg 

Wyrazy to homonimy/homofony. 

1 p. za poprawne 

podanie dwóch par 

wyrazów 

1 p. za właściwe 

nazwanie 

Razem – 2 p. 

21. Np.: 

Epika: 

- obejmuje utwory pisane prozą, 

- wydarzenia przedstawia narrator, 

- występuje świat przedstawiony, 

- obecność fabuły. 

1 p. za poprawne 

nazwanie rodzaju 

1 p. za poprawne 

wskazanie trzech cech 

rodzajowych 

Razem – 2 p. 

22. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona 

 

1 p. za poprawne 

podanie imienia i 

nazwiska autora oraz 

tytułu 

23.  upodobnienie fonetyczne, ubezdźwięcznienie 1 p. za właściwe 

nazwanie zjawiska 

fonetycznego 

24. Osobą relacjonującą wydarzenia jest np. naoczny świadek wydarzenia, adiutant, żołnierz. 

 

1 p. za właściwe 

określenie osoby 

mówiącej 

25. Temat (0-4 p.): 
Oceniane cechy 

wypowiedzi 

ucznia 
4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 0 p. 

Realizacja 

tematu 

UCZEŃ 

pisze charakterystykę 

postaci wskazanej w 

temacie, zachowując 

spójność całej 

wypowiedzi 

UCZEŃ 

pisze charakterystykę 

postaci wskazanej w 

temacie, zachowując 

spójność w przeważającej 

większości wypowiedzi 

UCZEŃ 

pisze w przeważającej 

części charakterystykę 

postaci wskazanej w 

temacie 

UCZEŃ 

podejmuje próbę 

napisania 

charakterystyki postaci 

wskazanej w temacie 

UCZEŃ 

charakteryzuje inną 

postać lub pisze 

pracę w innej 

formie 

Przedstawienie 

postaci 

*prezentuje postać *prezentuje postać *prezentuje postać *podaje przynajmniej 

jedną informację o 

postaci 

 

 

Prezentacja 

cech 

zewnętrznych* 

*opisuje cechy 

zewnętrzne 

*opisuje cechy 

zewnętrzne 

*opisuje cechy 

zewnętrzne 

*wymienia 

przynajmniej jedną 

cechę zewnętrzną 

 

 

9 p.  
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Prezentacja 

cech 

wewnętrznych 

*prezentuje cechy 

wewnętrzne i 

wskazuje zależności 

między cechami 

charakteru a 

postępowaniem 

postaci 

*prezentuje większość 

cech wewnętrznych i 

wskazuje zależności 

między niektórymi 

cechami charakteru a 

postępowaniem postaci 

*prezentuje niektóre 

cechy wewnętrzne i 

podejmuje próbę 

ukazania zależności 

między przynajmniej 

jedną cechą charakteru 

a postępowaniem 

postaci 

*wymienia cechy 

wewnętrzne postaci 

 

Ocena postaci *dokonuje oceny 

postaci, uzasadnia 

swoją opinię 

*dokonuje oceny postaci    

 

 

Kompozycja (1 p.) 

zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa 

 

Język (2 p.) 

2 p. – dopuszczalne 3 błędy 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy 

0 p. – powyżej 4 błędów  

 

Ortografia (1 p.) 

1 p. – dopuszczalne 2 błędy 

0 p. – powyżej 2 błędów 

 

Interpunkcja (1 p.) 

1 p. – dopuszczalne 3 błędy 

0 p. – powyżej 3 błędów 

 

Uwaga! 

Jeśli uczeń pisze wypowiedź w innej formie LUB nie na temat – otrzymuje 0 p. za całe zadanie. 

Jeśli uczeń pisze pracę niespełniającą kryterium objętości – otrzymuje punkty wyłącznie za treść. 

 

 

Razem: 50 punktów 


