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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. 

 
Nr zad. Poprawna odpowiedź Liczba punktów 

1. 

Np.: 

- powoli i cierpliwie poznawaj swego przyjaciela 

- przeznacz czas na regularne spotkania z  przyjacielem 

- nie przywiązuj zbytniej wagi do wypowiadanych przez przyjaciela słów, staraj się zrozumieć jego 

intencje.  

1 p. za sformułowanie trzech rad 

1 p. za konsekwentne stosowanie trybu 

rozkazującego 

Razem – 2 p. 

2. 

Np.: 

Aforyzm: Mowa jest źródłem nieporozumień. 

Słowa nie są doskonałym środkiem przekazywania drugiej osobie naszych odczuć, przeżyć czy potrzeb. 

Często wypowiedzi rozumiane niezgodnie z intencja nadawcy stają się przyczyną konfliktu. Należy bacznie 

obserwować zachowanie drugiej osoby, gdyż jej język niewerbalny, zachowanie wyrażają o wiele więcej niż 

to, co mówi.  

1 p. za wybór sformułowania, które ma 

charakter aforyzmu 

1 p. za rozwinięcie sensu aforyzmu oraz  

zawarcie objaśnienia w formie 3-4 zdań 

Razem – 2 p. 

3. 

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

poprawnych odpowiedzi 

1 p. za udzielenie czterech poprawnych 

odpowiedzi 

4. sentencja bohaterowie uzasadnienie 

Złoto sprawdzamy  

w ogniu, przyjaźń  

w nieszczęściu. 

Np.:  

Oskar i pani 

Róża 

 

Jedynie pani Róża nie unika w rozmowach z Oskarem tematu 

cierpienia, śmierci. Ona nie boi się przedstawić Oskarowi prawdy, 

która chłopcu jest tak bardzo potrzebna w ostatnich dniach jego 

życia.   

Jakże bardzo 

pochlebstwo 

przypomina 

przyjaźń! 

Papkin i Cześnik Papkin, chcąc utrzymać przychylność Cześnika, prawi mu 

komplementy, przytakuje mu, zgadza się na ich realizację, 

podczas gdy tak naprawdę pomysły Raptusiewicza wyśmiewa i 

lekceważy. 

Po 1 p. za właściwe uzupełnienie 

wiersza tabeli. 

Razem – 3 p. 
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Uwaga! 

Bohaterowie mogą pochodzić z lektury z każdego etapu konkursu. 

Bohaterowie podani w poszczególnych wierszach tabeli muszą pochodzić z różnych lektur konkursowych. 

Krewnych daje 

nam los. Przyjaciół 

wybieramy sami. 

 

Aurelia 

Jedwabińska i 

Janina 

Krechowicz 

Aurelia, nie mogąc liczyć na zrozumienie najbliższych – mamy i 

taty- swe kłopoty i troski powierza Kresce, dziewczynie, którą 

poznała podczas swych wędrówek po kamienicy przy ulicy 

Reymonta. To w niej odnalazła bratnią duszę, która nie wyśmieje, 

zrozumie i pomoże w potrzebie.  

5. a) Np.: 

Mały Książę zrozumiał, że jego róża jest wyjątkowa podczas wizyty w ogrodzie róż, który znajdował się na 

Ziemi. Tu zobaczył dziesiątki, setki kwiatów takich samych jak jego róża. Uświadomił sobie jednak, że to 

tylko podobieństwo wyglądu zewnętrznego. Nie zna żadnego z tych kwiatów tak, jak zna swoja różę. Jej 

poświęcił swój czas, ją dokładnie poznał.  

b) partykuła 

1 p. za wyjaśnienie sensu 

sformułowania 

1 p. za poprawne nazwanie części mowy 

 

Razem – 2 p. 

6. B C 2 p. 

7. Np.: Zaciekli wrogowie Cześnik i Rejent mieszkali w jednym zamku, ale zaślepieni nienawiścią nie 

zauważali, że pomiędzy bratanicą Cześnika a synem Rejenta rodziło się uczucie. Pierwszy zdał sobie z tego 

sprawę Milczek i ,chcąc  uniemożliwić młodym potajemne spotkania, rozpoczął naprawę muru granicznego, 

czym jedynie rozsierdził Raptusiewicza. Ludzie Cześnika za namową swego pana napadli na murarzy, a 

Rejent ze stoickim spokojem postanowił to wykorzystać przeciw sąsiadowi. Zaplanował też zemstę na 

Raptusiewiczu poprzez zawarcie umowy z jego narzeczoną, Podstoliną, obiecując jej małżeństwo z synem. 

Doprowadzony do ostateczności Cześnik zmusił z kolei Wacława Milczka do poślubienia swej podopiecznej, 

co zakończyło konflikt między zwaśnionymi rodami. 

2 p. za wyczerpujące przedstawienie 

konfliktu z uwzględnieniem 

zasadniczych faktów w formie 4-6 zdań 

1 p. za zarysowanie konfliktu z 

uwzględnieniem niektórych faktów w 

formie 4-6 zdań 

8.  Np.: 

cechy komedii przykłady  

Komizm postaci  

 

Zestawienie dwóch kontrastujących ze sobą typów postaci – cholerycznego 

Cześnika i flegmatycznego Rejenta.  

Pozytywne zakończenie 

 

Ślub Klary i Wacława kończy długi sąsiedzki spór rodzinny. Zwaśnione rody 

stają się rodziną.  

Komizm sytuacji oraz 

słowny  

 

Śmieszne jest dyktowanie Dyndalskiemu listu miłosnego przez 

podszywającego się pod Klarę Cześnika. 

Nadużywanie przez Cześnika powiedzonka „Mocium panie”.  
 

Po 1 p. za uzupełnienia wiersza tabeli 

 

Razem – 3 p. 

9. Cześnik Raptusiewicz – np. nazwisko wskazuje na gwałtowny, choleryczny temperament bohatera, którego 

porywczość i wybuchowość widać w scenie, gdy gotów jest zastrzelić sąsiada, zauważywszy, że ten wynajął 

murarzy naprawiających mur graniczny.  

Po 1 p. za podanie nazwiska bohatera 

wraz ze wskazaniem przykładu sytuacji 

Razem – 2 p. 
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Rejent Milczek – np. nazwisko sugeruje, że bohater jest małomówny, spokojny i opanowany w różnych 

sytuacjach, np. gdy ze stoickim spokojem toleruje niegrzeczne zachowanie Papkina przychodzącego z misją 

od Cześnika.  

 

10.  C 1p. 

11. Np.   

- tryb rozkazujący, np. „daj” 

- wykrzyknienia, np. „Prędko!”, „ Hej, Serwacy!” 

- powtórzenie, np. „Dobrze! dobrze!” 

Po 1 p. za poprawnie podanie środka 

perswazji wraz z przykładem 

Razem – 2 p. 

12. Np. 

- słownictwo charakterystyczne dla dziecka 

- dziecięcy sposób patrzenia na świat 

Po 1 p. za każdy przykład wskazujący, 

że narratorem jest dziecko 

Razem – 2 p. 

13. C 1 p. 

14. Np. 

Wyrazy zapisano wielkimi literami, ponieważ były ważne dla bohatera. 

1 p. za poprawne wyjaśnienie pisowni 

15. Np. 

Często życie piętrzy przed nami problemy i kłopoty. Jednak nigdy nie powinnyśmy się poddawać, tylko w 

pełni wykorzystać dany nam czas. 

1 p. za poprawne wyjaśnienie cytatu 

16. D 1 p. 

17. Np. 

Realizowanie dewizy carpe diem może polegać na uczynieniu swego życia niezwykłym, poprzez 

wykorzystanie każdej szansy, by być szczęśliwym. 

1 p. za właściwe wyjaśnianie 

18. D 1 p. 

19. a) walić głową w mur – walczyć z przeciwnościami niemożliwymi do pokonania; bez powodzenia próbować 

załatwić jakąś trudną sprawę; bezsilność 

niebieski ptak – określenie człowieka nieodpowiedzialnego, lekkomyślnego, żyjącego na koszt innych; 

lekkoduch 

stanąć za kimś murem – opowiedzieć się po czyjeś stronie w sposób  zdecydowany, bronić kogoś 

nieustępliwie 

b) Papkin, bohater Zemsty, jest typowym niebieskim ptakiem. 

Po 1 p. za poprawne wyjaśnienie 

każdego frazeologizmu 

1 p. za ułożenie zdania z 

frazeologizmem, które nawiązuje do 

treści lektury konkursowej 

Uwaga! 

Lektura może pochodzić z każdego  

z etapów konkursu. 

Razem – 4 p. 

20. Np. podróż, włóczęga, wojaże, pielgrzymka, tułaczka 1 p. za poprawne podanie trzech 

wyrazów bliskoznacznych 
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21. Np. Pojawiające się w tekście zdrobnienia nie są wyrazem sympatii narratora, ale ironii (ukrytej drwiny) pod 

adresem głównego bohatera. Innym przykładałem występującej ironii mogą być zdrobnienia stosowane przez 

Zygmusia, które pojawiają się w kontekście kłamstwa. 

1 p. za poprawne wyjaśnienie, na czym 

polega ironia we wskazanym 

opowiadaniu 

22. Np. 

Utwór Lew stanowi przykład groteski, ponieważ pojawia się w nim połączenie wydarzeń realistycznych z 

fantastycznymi (lew, który zna łacinę i Kajus, postać realistyczna, rozmawiająca ze zwierzęciem) oraz 

połączenie historii i czasów współczesnych. 

Po 1 p. za wskazanie elementu groteski 

w tekście Lew 

Razem – 2 p. 

23. Np. Wyrażenie „jak z Mrożka” oznacza absurdy ukazane w opowiadaniach pisarza. W tekście Wyznania o 

Zygmusiu może to być wygląd głównego bohatera i jego zachowanie. 

1 p. za wyjaśnienie wyrażenia 

nawiązujące do tekstu Sławomira 

Mrożka 

24. Temat (0-4 p.): 

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 argumentację 

* zachowuje logikę 

wywodu podkreśloną 

segmentacją tekstu 

* praca odnosi się do 

problemu 

sformułowanego w 

temacie 

* przedstawia stanowisko 

autora 

* zawiera trafną 

argumentację 

*w przeważającej części 

zachowuje logikę 

wywodu 

*praca w 

przeważającej 

części odnosi się 

do problemu 

sformułowanego  

w temacie 

*przedstawia 

stanowisko autora 

*zawiera 

częściowo trafną 

argumentację 

*praca jest 

luźno związana 

z problemem 

sformułowanym 

w temacie 

*przedstawia 

stanowisko 

autora  

*zawiera próbę 

argumentacji 

* praca nie 

odnosi się do 

problemu 

sformułowanego 

w temacie  

lub  

praca nie zawiera 

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 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.  

Przywołanie przykładów tylko z jednej lektury powoduje obniżenie oceny o jeden poziom. 

10 p. 
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Kompozycja (1p.) 

zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa 

 

Język (2p.) 

2 p. – dopuszczalne 3 błędy  

1 p. – dopuszczalne 4 błędy  

0 p. – powyżej 4 błędów  

Styl (1p.) 

jednolity, dostosowany do formy wypowiedzi  

 

Ortografia (1p.) 

1 p. – dopuszczalne 2 błędy 

0 p. – powyżej 2 błędów 

 

Interpunkcja (1p.) 

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 


