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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 podczas weryfikacji prac. 

 
Numer 

Zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1.  Fragment przestawia koncert Jankiela / koncert nad koncertami. 1 p. za poprawną odpowiedź 

2.  
Np. 

Jeden z bohaterów Pana Tadeusza, polski patriota, słynął z gry na cymbałach, karczmarz. 

1 p. za podanie dwóch 

informacji o bohaterze 

3.  

Np. 

Wskazany fragment kończy się Mazurkiem Dąbrowskiego, ponieważ przekazuje treści polityczne, wskazuje 

na narodową przynależność, jednoczy i  wprowadza nastrój optymizmu. 

1 p. za podanie poprawnej 

odpowiedzi, odwołującej się 

do symboliki 

4.  

Np. 

Jacek Soplica był bohaterem dynamicznym, ponieważ przechodzi metamorfozę. Po zabiciu Stolnika 

Horeszki i wstąpieniu do klasztoru bohater zmienia się. Z awanturnika, zawadiaki staje się 

odpowiedzialnym patriotą, orędownikiem walki narodowowyzwoleńczej. Tuła się, walczy, w ten sposób 

próbując zmyć swoje winy.  Przyjmuje też, jakże znaczące, imię – Robak. 

1 p. za udowodnienie, że jest 

to postać dynamiczna oraz 

poparcie przykładami z tekstu 

(min. dwoma) 

5.  

Np. 

Moim zdaniem utworem patriotycznym są Krzyżacy. Po pierwsze, bohaterowie kochają swoją ojczyznę, są 

gotowi oddać za nią życie (np. bitwa pod Grunwaldem). Po drugie, szanują tradycję i obyczaje (pojedynki, 

śpiewanie Bogurodzicy).  

1 p. za wskazanie utworu z 

zakresu lektur konkursowych 

wraz z uzasadnieniem dwoma 

argumentami 

6.  

Np. 

Argument 1. Akcja powieści rozgrywa się na przełomie XIV i XV wieku. Henryk Sienkiewicz ukończył 

pisanie powieści w 1900 roku. 

1 p. za poprawne podanie 

trzech argumentów 

zilustrowanych przykładami z 
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Argument 2. W powieści pojawiają się autentyczne postacie np. Władysław Jagiełło, królowa Jadwiga. 

Argument 3. Henryk Sienkiewicz przywołuje autentyczne wydarzenia np. bitwa pod Grunwaldem. 

tekstu 

7.  

Np. 

wątek miłości do Danusi, wątek miłości do Jagienki, wątek Juranda ze Spychowa, wątek historyczny (np. 

bitwa pod Nowym Kownem) 

1 p. za podanie czterech 

wątków dot. postaci 

8.  

Np. 

Innymi tekstami kultury, w których występuje kultura rycerska mogą być np. Pieśń o Rolandzie, Władca 

pierścieni, Wiedźmin, Don Kichot. 

W zaproponowanych tekstach kultury pojawiają się bohaterowie, którzy przejawiają postawy rycerskie, 

kierują się zasadami kodeksu rycerskiego. 

Uwaga! 

Uczeń może podać zarówno teksty literackie, jak i np. filmy, w których występuje wskazany w poleceniu 

motyw. 

 1 p. za podanie dwóch 

utworów wraz z 

uzasadnieniem  

 

9.  

Np. 

etos 

Jest to zbiór norm moralnych, czego przykładem jest etos rycerski. 

 

patos 

Jest to wzniosłość, która jest charakterystyczna dla rzeczy wielkich. 

 

Uwaga! 

Uczeń podpisuje zredagowane przez siebie zdania i wykonuje do nich adekwatne wykresy. Zgodnie z 

poleceniem mają to być zdania złożone podrzędnie. 

po 1. za ułożenie zdania 

podrzędnego z podanym 

wyrazem wraz z nazwaniem 

zdania i wykonaniem 

poprawnego wykresu 

Razem: 2p. 

10.  D 1 p. za poprawną odpowiedź 

11.  

Np. 

przychylność dla ludzi, szczęśliwe życie doczesne, po śmierci rajskie życie z Bogiem 

1 p. za wymienienie trzech 

próśb, które zawarte są w 

tekście; nie dopuszcza się 

cytowania 

12.  
Gospodzina – Pana/Boga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dziela – dla 

jąż - którą 

1 p. za poprawne podanie 

współczesnego znaczenia 

wszystkich archaizmów 

13.  
Np. 

A. religijną – w tekście pojawiają się postacie związane z religią, adresatką jest Matka Boska; 

1 p. za poprawne udzielenie 

odpowiedzi we wszystkich 
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B. rycerską – utwór był śpiewany przez polskie rycerstwo, pełnił funkcję pieśni bojowej, zagrzewającej 

do walki;  

C. filozoficzną – prezentuje ideologię epoki średniowiecza, porusza tematy bliskie ówczesnym 

ludziom. 

trzech podpunktach 

14.  

Powstanie Warszawskie  

Np.: W pierwszych dniach powstania zginęła starsza córka państwa Wańkowiczów, Krystyna, która 

uczestniczyła w nim jako łączniczka o pseudonimie Anna. O śmierci córki Melchior Wańkowicz dowiedział 

się dopiero po wojnie od swej żony. Wtedy też otrzymali z Ameryki informację o narodzinach wnuczki , 

której młodsza córka Marta nadała imię Anna Krystyna. 

1 p. za podanie nazwy 

wydarzenia historycznego oraz 

określenie jego wpływu na 

życie rodziny Wańkowiczów 

15.  

King – przezwisko nadane autorowi tekstu przez córki po przeczytaniu powieści „W pustyni i w puszczy” 

Dudy – niedorosłe córki państwa Wańkowiczów – Krystyna i Marta 

Sancho Pansa – przydomek młodszej córki Wańkowiczów, Marty 

Królik – przydomek żony Melchiora Wańkowicza, Zofii 

Wąż – przezwisko nadane kucharce pracującej u Państwa Wańkowiczów 

Domeczek – nazwa domu państwa Wańkowiczów wzniesionego w Warszawie, na Żoliborzu 

1 p. za poprawne objaśnienie 

wszystkich nazw 

 

16.  

Np.: Wątek tańca, który symbolizuje jedność, solidarność osób w nim uczestniczących. 

„Pan Tadeusz” – polonez zatańczony na weselu/zaręczynach Zosi Horeszkówny  i Tadeusza Soplicy 

1 p. za podanie motywu oraz 

wyjaśnienie jego symboliki 

1 p. za podanie tytułu innego 

tekstu oraz opisanie motywu 

Razem: 2 p. 

17.  

Nazwa środka językowego Przykład z Tekstu 3. 

zdrobnienie kinderbalików/ Piotruś  

kolokwializm się kuł  

metafora wesołość przelewająca się przez brzegi 

frazeologizm  jest w siódmym niebie/ przyjaciół od serca 

neologizm odchuchiwała 

 

2 p. za poprawne uzupełnienie 

wszystkich wierszy tabeli 

1 p. za poprawne uzupełnienie 

4 wierszy tabeli 

18.  
Nazwa: proza reportażowa/ reportaż literacki/ literatura faktu 

Cechy: 

1 p. za podanie właściwej 

nazwy gatunku oraz 
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Np.: - połączenie autentycznych, niepodważalnych faktów z pierwiastkiem fikcyjności, ubarwieniem 

literackim 

- subiektywność 

- zwarta i jednowątkowa akcja 

- częste przeciwstawianie zdarzeń 

- mała liczba bohaterów  

poprawne wskazanie jego cech 

 

19.  

 Np.:  

Fragment dotyczy ostatnich chwil rządów Hajle Sellasje, kiedy jego poddani nie byli w stanie dłużej znosić 

panującego w Etiopii terroru i wszechobecnego kultu cesarza i rozpoczęli rewoltę. Władca kontrolował 

wszystkie poczynania obywateli, budując potężny i wielopoziomowy aparat inwigilacji. Jedyną metoda 

awansu społecznego staje się donosicielstwo. Tylko cesarz decydował, kto zajmował najwyższe miejsca w 

państwie – często były to osoby pochodzące z nizin społecznych, gdyż można je było łatwo skorumpować i 

podporządkować sobie.  

1 p. za poprawne 

umiejscowienie fragmentu w 

całości tekstu   

1 p. za właściwe 

scharakteryzowanie rządów 

Hajle Sellasje w formie 

czterech zdań 

Razem: 2 p. 

20.  

 Motywy: dom, władca, urzędnicy, dorastanie, rewolucja, powstanie, wojna domowa, okupacja, egzekucje, 

młodość, starość, strach, śmierć, wyprawy rodzinne, deprawująca moc władzy, rodzinne rytuały, 

wychowanie do odpowiedzialności, patos, humor.   

Ziele na kraterze Cesarz 

dom 

dorastanie 

powstanie 

okupacja 

młodość 

starość 

strach 

śmierć 

wyprawy rodzinne 

rodzinne rytuały 

wychowanie do odpowiedzialności 

humor 

władza 

urzędnicy 

rewolucja 

wojna domowa 

egzekucje 

młodość 

starość 

strach 

śmierć 

deprawująca moc władzy 

patos 

 

po 1 p. za wypełnienie każdej 

kolumny tabeli – poprawne 

wpisanie 8 motywów 

Razem: 2 p.  

21.  
a) B 

b) A 

po 1 p. za udzielenie 

poprawnej odpowiedzi 

Razem: 2 p. 
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22.  

Np.: 

Turniej z twarzą to swoista forma mierzenia się człowieka z własną tożsamością, poszukiwanie odpowiedzi 

na pytanie, kim jestem, jaki jestem jako człowiek. Choć uzurpujemy sobie prawo do bycia kimś lepszym  od 

naszych przodków, to jednak nasze twarze przypominają prawdę o nas – jesteśmy jedynie konsumentami 

kultury, targają nami te same niskie instynkty, które rządziły ludźmi w dawnych epokach.  

1 p. za poprawne wyjaśnienie 

cytatu z wiersza 

23.  

Np.: 

Wiersz Herberta przestrzega nas, ludzi współczesnych, przed poczuciem wyższości wobec naszych 

przodków, które prowadzi nas do powierzchownego traktowania dorobku kultury. Zasłaniamy się nim,  

a w rzeczywistości nadal zachowujemy się często jak barbarzyńcy – przy pomocy szminki pragniemy dodać 

sobie szlachetności, muzyka Mozarta  nie jest dla nas źródłem wzruszeń, a jedynie falą dźwiękową.  

1 p. za uzasadnienie tezy 

oraz posłużenie się 

przykładem z tekstu  

 

24.  

Np.: 

- nadużywanie partykuły „no” (podaj no) 

- stosowanie niepoprawnej konstrukcji z przyimkiem „dla” (podaj dla mnie) 

- używanie mianownika rzeczownika zamiast wołacza („Wiesia”) 

1 p. za poprawne podanie 

dwóch cech 

25.  

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 listu otwartego, zawierającego wywód argumentacyjny rozstrzygający 

problem.  

2. Stanowisko autora wobec problemu – postawienie tezy lub sformułowanie hipotezy, sąd wyrażony 

0 - 10 p.  
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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.  

Kompozycja (0-1 p.):  

0-1 – zachowany formalnych wyróżników listu otwartego (zwrot do szerszego grona odbiorców, 

podsumowanie wywodów i prośba do adresatów o zwrócenie uwagi na poruszone kwestie; formuła 

kończąca, podpis), 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.): 

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 1p. za podjęcie próby napisania, praca 

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

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

 

Razem: 40 punktów 
 


