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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 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1.  

Np. 

Utwór dotyczy refleksji i rozważań na temat sumienia, które jest symbolem człowieczeństwa. 

Pokazuje, że sumienie daje nam przewagę nad światem zwierzęcym.  

1 p. za podanie 

przesłania utworu w 

formie dwóch zdań 

złożonych 

2.  B3 1 p.  

3.  

Np. 

Utwór ma charakter filozoficzny, ponieważ od wieków trwa dyskusja na temat człowieczeństwa i 

moralności. 

  

1 p. za podanie 

poprawnej 

odpowiedzi 

4.  A 1 p.  

5.  

Np. 

Paradoks polega na zestawieniu ze sobą wyrazów i pojęć o skrajnych znaczeniach. Już w tytule 

pojawiają się dwa pojęcia o przeciwstawnym znaczeniu: pochwała, który sugeruje pozytywną treść 

oraz złego niosące negatywną treść. 

1 p. za poprawne 

wyjaśnienie, na czym 

polega paradoks 

6.  

Np. 

A. Lekcja języka polskiego – nawiązanie do recytacji Reduty Ordona przez Zygiera podczas 

lekcji języka polskiego, podczas której  w bohaterach obudzono uśpiony do tej pory 

patriotyzm. 

B. Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace – tytuł ten nawiązuje do bohatera, który z ogromną 

determinacją dążył do realizacji wyznaczonego celu. 

2 p. za poprawne 

wyjaśnienie 

wszystkich tytułów, 

zawierających 

nawiązanie do utworu 

1 p. za poprawne 
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C. Biruta – nawiązanie do pierwszej miłości Marcina Borowicza. wyjaśnienie dwóch 

tytułów, 

zawierających 

nawiązanie do utworu 

7.  

Np. 

Syzyfowe prace jest to utwór realistyczny, ponieważ pokazuje charakterystyczne cechy środowisk 

społecznych znanych Stefanowi Żeromskiemu np. środowisko chłopskie. Poza tym wiernie została 

odzwierciedlona sytuacja z II poł. XIX w. w zaborze rosyjskim, kiedy to nasiliła się walka władz 

zaborczych z wszelkimi przejawami polskości. Poza tym Kleryków to wierne odzwierciedlenie Kielc 

z końca XIX wieku, które znał z autopsji Stefan Żeromski. 

2 p. za poprawne 

podanie trzech 

argumentów w formie 

zdań złożonych 

1 p. za poprawne 

podanie dwóch 

argumentów w formie 

zdań złożonych 

8.  

A. Marcin Borowicz 

B. Andrzej Radek 

C. Anna Stogowska 

D. Bernard Zygier 

1 p. za poprawne 

podanie wszystkich 

imion i nazwisk 
postaci 

9.  

Np. 

Andrzej Radek zaprzyjaźnił się z Zygierem, ponieważ obaj byli tak samo oczytani i dojrzali 

intelektualnie. Poza tym obaj byli  doświadczeni życiowo, o czym świadczą ich losy, a także bliska 

ich sercu przez cały czas była Ojczyzna. 

2 p. za podanie trzech 

argumentów w formie 

2-3 zdań złożonych 

1 p. za podanie dwóch 

argumentów w formie 

2-3 zdań złożonych 

10.  

dekoldu / dekoltu 

kisielu / kiślu 

łabądź  / łabędź   

rożen / rożno 

swetr / sweter  

z wyjątkiem / za wyjątkiem 

kontrola / kontrol 

karmik / karmnik   

1 p. za podkreślenie 

wszystkich 

poprawnych form 

11.  
Jest to przykład stylizacji środowiskowej /gwary uczniowskiej/kolokwializacji/dialektyzacji. 1 p. za poprawne 

nazwanie stylizacji 

12.  
Np. 

Juliusz Słowacki wprowadził do swojego utworu didaskalia, ponieważ chciał dać realizatorom 

1 p. za poprawne 

podanie trzech 
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spektaklu wskazówki dotyczące wyglądu, zachowania się postaci oraz potrzebnych rekwizytów.  przyczyn 

13.  

Np. 

Balladyna jest typowym utworem pochodzącym z romantyzmu, ponieważ pojawiają się fantastyka, 

występuje motyw winy i kary, a także elementy ludowe. 

 

 

1 p. za podanie trzech 

argumentów 

14.  

nazwa gatunku tragedia dramat romantyczny 

przykłady  

z Balladyny 

1.występuje tragizm – Balladyna 

znajduje się w sytuacji bez wyjścia 

2. nieszczęśliwe zakończenie – śmierć 

tytułowej bohaterki 

1. świat realny miesza się ze światem 

fantastycznym  

2. mieszanie elementów tragizmu z 

komizmem  

Uwaga! 

Jeśli uczeń podaje propozycje innych gatunków: legendy, baśni, ballady i właściwe przykłady z 

Balladyny taką odpowiedź również należy uznać za poprawną. 

po 1 p. za poprawne 

nazwanie gatunku i 

podanie dwóch 

przykładów 

występujących w 

utworze 

Razem: 2 p. 

15.  Podsumowanie; zakończenie; puenta. 
1 p. za poprawną 

odpowiedź 

16.  P, P, F  1 p.  

17.  

postać Skawińskiego Np.: uchodźca; emigrant. 

życie głównego bohatera Np.: los tułacza. 

książka Pan Tadeusz Np.: ojczyzna; Polska; kraj rodzinny.  
 

1 p. za poprawne 

odczytanie symboliki 

tekstu.  

18.  

Np.:  

Syzyf – podobnie jak on Skawiński zmaga się z przeciwnościami losu i kiedy już wydaje się, że 

osiągnął stabilizację i spokój (gdy głaz sięga wierzchołka góry), dzieje się  coś pechowego, co burzy 

jego spokój i bohater musi rozpoczynać żmudną pracą od początku.  

Odyseusz – analogicznie do króla Itaki tytułowy latarnik tuła się po całym świecie w poszukiwaniu 

miejsca, które będzie jego domem, da mu spokój i  schronieniem. 

1 p. za właściwe 

wskazanie postaci 

z mitologii oraz 

uzasadnienie wyboru.  

19.  

a) Adam Mickiewicz, powstanie listopadowe/emigracja 

b) język ezopowy; peryfraza.  

1 p. za udzielenie 

poprawnej 

odpowiedzi w części 

a) i b) 

20.  
Np.:  

- Osoby zmuszone do wyjazdu z rodzinnego kraju czują się obco poza jego terenem. Skawiński w 

żadnym z wielu państwa, w których przebywał, nie potrafił odnaleźć dla siebie miejsca. 

1 p. za zredagowanie 

dwóch argumentów 

popartych 
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- Emigranci nie przestają tęsknić do swoich ojczystych stron. Latarnik pomimo kilkudziesięciu lat 

spędzonych na obczyźnie nie potrafił zapomnieć miejsca, gdzie się urodził i spędził dzieciństwo i 

młodość.  

przykładami  

z lektury 

21.  
Np.: nagromadzenie czasowników/ wyliczenia/ krótkie zdania(wypowiedzenia)/ równoważniki zdań 1 p. za poprawne 

wskazanie dwóch 

zabiegów językowych 

22.  

nazwa środka 

poetyckiego 

przykład z Tekstu 3. funkcja 

porównanie geniusz śmierci […] szedł do 

okrętu, /Jak żołniérz 

Podkreśla energię, dynamizm opisywanego 

zjawiska/burzy. 

epitet trwożnej gromady Przedstawia emocje towarzyszące ludziom podczas 

burzy. 

onomatopeja szum zawiei Oddaje odgłosy towarzyszące burzy. 

metafora góry, wznoszące się piętrami 

z morskiego odmętu 

Obrazowo ukazuje wzburzone morza/fale.  

 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie tabeli 

(dopuszczalny jeden 

błąd) 

23.  

Np. 

Roland to dzielny i wytrwały dowódca tylnej straży wojsk Karola Wielkiego, który nie poddał się 

przeważającym siłom wroga. Odznaczał się lojalnością wobec swego władcy, zdobywając dla niego 

wiele ziem. Był wyjątkowo honorowym i dumnym rycerzem, gdy na czele małego oddziału próbował 

powstrzymywać ogromne wojska Saracenów.  Nie zhańbił swego imienia żadnym niegodnym 

czynem, walczył do końca, poświęcając życie „słodkiej Francji”.   

1 p. za 

scharakteryzowanie 

Rolanda jako 

idealnego rycerza 

24.  

2. - Postanowienie Ganelona, aby zemścić się na Rolandzie. 

1. - Przygotowania Karola Wielkiego do oblężenia stolicy Hiszpanii – Saragossy. 

3. - Przyjazd Ganelona do króla Marsyla i spisek przeciwko Rolandowi. 

5.  - Uderzenie Saracenów na wojska Rolanda. 

7. - Śmierć Rolanda na polu bitwy. 

4.  - Wyruszenie Franków w drogę powrotną do ojczyzny. 

8.  - Odkrycie zdrady Ganelona przez Karola Wielkiego; powrót do Akwizgranu i osądzenie zdrajcy. 

6. - Powrót króla Karola na pomoc Rolandowi. 

1 p. za 

uporządkowanie 

wybranych wydarzeń 

zgodnie  

z przebiegiem akcji w 

lekturze 

25.  
A, C 1 p. za poprawną 

odpowiedź 

26.  
Np.: 

A. Automateusz, pragnąc mieć przyjaciela w trakcie wyprawy, zakupił model przenośnego 

1 p. za poprawne 

przekształcenie 
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minirobota./ Pragnący mieć przyjaciela w trakcie wyprawy Automateusz zakupił model 

przenośnego minirobota.   

B. Dążąc do zniszczenia murów Frygidy, rycerz Kwarcowy zaczynał odrobinę myśleć,  

a one pod wpływem ciepła topniały. / Dążący do zniszczenia murów Frygidy rycerz Kwarcowy 

zaczynał odrobinę myśleć, a one pod wpływem ciepła topniały. 

wypowiedzeń 

Uwaga! Wypowiedź 

ucznia powinna być 

poprawna 

interpunkcyjnie. W 

przypadku 

imiesłowów 

przymiotnikowych 

oddzielanie ich od 

reszty zdania 

przecinkiem jest 

fakultatywne.   

27.  

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 

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 

0 - 10 p.  
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Cechy uwzględnione na skali:  

1. Zgodność z tematem – napisanie wywodu argumentacyjnego rozstrzygającego problem.  

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 książki „Bajki robotów” oraz jednego tekstu kultury)  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.  

 

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 

 

Interpunkcja (0-1 p.): 
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1 p. – dopuszczalne 3 błędy 

0 p. – powyżej 3 błędów 

 

Uwagi:  

 W pracy krótszej od wyznaczonej objętości – 25 zdań - kompozycja tekstu, styl, język, 

ortografia i interpunkcja nie podlegają ocenie. 

 

 Jeśli praca jest nie na temat uczeń otrzymuje 0 p. 

 

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

napisania, 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. 

 

 

Razem: 40 punktów 
 

 


