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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. 
Np. Siła przyjaźni sprawdza się w chwili, gdy potrzebujemy pomocy i 

wsparcia.  
1 p. 

2. 

Np. Każdy z potencjalnych przyjaciół zamiast działać, by ratować zająca, 

ignoruje sytuację i prośby ściganego. Jeden daje dobre rady (koń), drugiego 

pochłaniają inne sprawy ( wół ), trzeci wprost odmawia udzielenia wsparcia 

z uwagi na potencjalne niewygody dla towarzysza (kozioł), czwarty zbywa 

zajączka (owca), a ostatni po prostu ucieka (cielę).  

2 p. - pełne co 

najmniej 2-zdaniowe 

wyjaśnienie 

1 p. – niepełne 

LUB/ORAZ  

1-zdaniowe 

wyjaśnienie 

3. P, F, F 1 p. 

4. D 1 p. 

5. synonim cecha wyraz o znaczeniu przeciwstawnym 

przebiegłość spryt prostolinijność 

lojalność wierność zdrada 

pomysłowość zaradność bojaźliwość 

łatwowierność naiwność krytycyzm 
 

Po 1 p. za poprawne 

wypełnienie jednego 

wiersza tabeli. 

 

Razem: 4 p.  

6. Np.: hipokrytą: fałszywy, dwulicowy, obłudny 1 p.  

7. A2 1 p.  

8. Np.: Wyraz załoga niegdyś oznaczał pomoc, dziś to słowo oznacza 

1. grupę ludzi obsługujących samolot, statek, pociąg itp.; 

2. ogół pracowników zakładu produkcyjnego, handlowego itp.  

1 p.  

9.  Np. Automateusz zakupił elektroprzyjaciela Wucha – robota wielkości 

ziarna pisaku, który miał być mu zawsze wierny. Tymczasem zawiódł go, 

gdy po rozbiciu się statku Automatek znalazł się samotnie na bezludnej 

opustoszałej wyspie, Wuch zamiast mu doradzać i pocieszać, przekonywał, 

że najlepszym rozwiązaniem będzie samobójstwo, śmierć. Sam 

jednocześnie przyznał, że jest niezniszczalny. To zirytowało i rozgniewało 

rozbitka. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił jednak, że został 

uratowany. Po powrocie do domu próbował wszelkimi sposobami zgładzić 

pseudoprzyjaciela.  

2 p. za wyjaśnienie 

wyczerpujące, 

uwzględniające 

fakty i emocje 

 

1 p. za wyjaśnienie 

uwzględniające fakty 
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10. Np.: 

wyrażając wyrazić mrożonka 

uważali uwaga odważny 

zamierza zamiar tworzy 

ucho uszko brzuch 

ziółkami zioła ósemka 
 

Po 1 p. za poprawne 

uzupełnienie 

kolumn. 

 

Razem: 2 p. 

11. Np.: 

podmiot: Wszyscy przyjaciele zająca zawiedli go.  

dopełnienie: Zając prosił przyjaciół o pomoc. 

Przydawka: Wiara w pomoc przyjaciół zgubiła bohatera bajki 

„Przyjaciele”.  

Po 1 p. za poprawnie 

utworzone zdanie. 

 

Razem: 3 p. 

12. Do bohaterów utworu S. Lema odnosi się pierwsze znaczenie słowa rycerz 

– wojownik zobowiązany do walki. Trzej elekrycerze walczyli o zdobycie 

bogactw planety zwanej Kryonią. W tym celu, podobnie jak średniowieczni 

wojownicy, udali się na niebezpieczną wyprawę, podczas której musieli 

mężnie walczyć z wrogiem.  

1 p. za poprawne 

wskazanie 

znaczenia. 

1 p. za właściwe 

uzasadnienie. 

Razem: 2 p. 

13. Np.: 

Bajki robotów Przyjaciele 

cecha przykład z tekstu cecha przykład z 

tekstu 

utwór pisany prozą 

 

 

 

elementy 

fantastyki 

naukowej  

 

 

nieprawdopodobne 

wydarzenia 

umieszczone w 

przyszłości 

Utwór zapisany 

ciągłym tekstem. 

Klejnoty 

wykonane  

z argonu, 

ksenonu  

i kryptonu. 

Pojedynek 

rycerza 

kwarcowego  

z księciem 

Astrouchem, 

który miał 

azotową zbroję. 

utwór pisany 

wierszem  

 

 

alegoryczny 

charakter  

 

 

 

morał, 

pouczenie 

Tekst 

podzielony na 

wersy. 

 

Zajączek jest 

alegorią 

człowieka 

naiwnego 

 

Morał 

domyślny: 

Prawdziwych 

przyjaciół 

poznajemy  

w biedzie.  
 

Po 1 p. za poprawne 

uzupełnienie 

kolumny tabeli. 

 

Razem: 4 p. 

14. Np.: 

Stan zadowolenia, szczęścia, euforii. 6. 

Uznać coś za nieprawdziwe, zmyślone, nieprawdopodobne.  2. 

O czymś cudownym, nierealnym, fantastycznie pięknym. 5. 

To nieważna, głupstwo, to nieprawda. 1. 

Sytuacja odpowiadająca upodobaniom danej osoby. 3. 

Rozpuszczać plotki. 4. 
 

2 p. za poprawne 

dopasowanie 

wszystkich 

frazeologizmów 

 

1 p. za dopasowanie 

4 frazeologizmów 
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15. litery: m-ó-w-i-l-i-b-y-ś-c-i-e 

głoski: m-ó-wi-i-li-i-b-y-ś-ci-e 

sylaby: mó-wi-li-by-ście lub mó-wi-li-byś-cie 

1 p. za poprawne 

podzielenie na litery, 

głoski i sylaby 

16. Clive Staples Lewis „Opowieści z Narnii: Lew Czarownica i stara szafa” 

 

Uwaga! 

Uczeń może w tytule pominąć „Opowieści z Narnii” 

1 p. za poprawne 

podanie imienia i 

nazwiska autora 

oraz pełen tytuł 

17. Np. 

1.Wejście do szafy. 

2.Poszukiwanie siostry. 

3.Zdenerowanie Edmunda. 

4.Dziwne miejsce. 

Uwaga! 

Zredagowany plan ma być zgodny z treścią fragmentu. 

1 p. za napisanie 

planu ramowego 

1 p. za formę 

równoważników 

 

Razem: 2 p. 

18. D 1 p. za poprawną 

odpowiedź 

19. Np. 

zaimek – jej 

przyimek – do  

przysłówek – cicho  

spójnik – ale  

czasownik w formie nieosobowej – wejść  

2 p. za wypisanie 

pięciu przykładów 

 

1 p. za wypisanie 

czterech przykładów 

20. 
Kiedy rozgrywają się wydarzenia?  

Od 1 kwietnia do 31 marca 

następnego roku 

Gdzie rozgrywają się wydarzenia? 

(podaj nazwy trzech miejscowości) 

Warszawa, Powsin, Kiełpin, Pupki, 

Jelitkowo, Brodnica, 

Zakopane(uczeń wskazuje tylko 

trzy) 

Wymień członków rodziny 

Miziołka. 

Miziołek, Mamiszon, Papiszon, 

Kaszydło, Mały Potwór 
 

Po 1 p. za 

uzupełnienie 

poprawnie każdego 

wersu tabeli 

 

Razem: 3 p. 

21. Gatunek: dziennik 

Cechy:  

- występuje narracja pierwszoosobowa, 

- wydarzenia są relacjonowane codziennie. 

 

Uwaga! 

Jeśli uczeń poda, że utwór jest powieścią i wskaże dwie właściwe cechy 

również należy przyznać punkty. 

1 p. za podanie 

nazwy gatunku 

1 p.za poprawne 

podanie dwóch cech 

 

Razem: 2 p. 

22. D 1 p. za poprawną 

odpowiedź 

23. Np. 

epitet: Gwiazdy błękitne 

uosobienie: kwiatek powie 

porównanie: Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną. 

powtórzenie: Przywieź mi, Zośko, 

2 p. za poprawne 

wypisanie czterech 

przykładów 

1 p. za poprawne 

wypisanie trzech 

przykładów 

http://www.taniaksiazka.pl/autor/clive-staples-lewis
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24. Zdanie pojedyncze np. Bohaterką wiersza jest dziewczynka o imieniu Zosia. 

Równoważnik zdania np. To dziecko. 

1 p. za 

zredagowanie 

informacji o 

bohaterce w formie 

zdania pojedynczego 

1 p. za 

zredagowanie 

informacji o 

bohaterce w formie 

równoważnika 

 

Razem: 2 p. 

25. Treść (2 p.) 

1 p. uczeń redaguje notatkę dotyczącą spotkania Kory i Ariadny 

1 p. uczeń przywołuje po jednej informacji do każdej postaci 

Styl (1 p.) 

1 p. – styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi  

0 p. – styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi  

Język (1 p.) 

1 p. – dopuszczalny 1 błąd  

Ortografia (1 p.) 

1 p. - dopuszczalny 1 błąd 

Interpunkcja (1 p.) 

1 p. - dopuszczalny 1 błąd 

Uwaga! 

Jeśli uczeń pisze wypowiedź w innej formie niż notatka LUB nie na temat – 

otrzymuje 0 p. za całe zadanie. 

Jeśli uczeń pisze pracę niespełniającą kryterium objętości (6-8 zdań) – 

otrzymuje punkty wyłącznie za treść. 

Razem: 6 p. 

 

Razem: 50 punktów 


