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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. 

Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym. 

  
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1.  

Np. 

Tekst 1. jest przykładem liryki bezpośredniej/zwrotu do adresata/inwokacyjnej. Występuje podmiot 

zbiorowy (nas). To ktoś przemawiający w imieniu grupy – osób wierzących, oddających cześć Bogu. 

1 p. za udzielenie w pełni 

poprawnej odpowiedzi 

2.  

Np. 

Podkreślone wyrazy zostały napisane wielką literą, ponieważ wskazują i dotyczą odbiorcy wypowiedzi – 

Boga, wyrażają szacunek do adresata. 

1 p. za udzielenie w pełni 

poprawnej odpowiedzi 

3.  

Np. 

Utwór jest pieśnią, ponieważ poruszana w nim tematyka jest poważna, występuje podział na wersy i strofy, 

są paralelizmy, powtórzenia. Utwór jest rytmiczny. 

Jest to hymn.  

Uwaga! Jeśli uczeń poda np. pieśń pochwalna, religijna, dziękczynna – należy również uznać to za 

poprawną odpowiedź. 

1 p. za podanie trzech 

argumentów 

1 p. za podanie rodzaju 

pieśni 

Razem: 2 p. 

4.  C 1 p.  

5.  

Np. 

Utwór jest hymnem pochwalnym na cześć Boga. Świat przez Niego stworzony jest doskonały, nic nie dzieje 

się bez woli Boga. Tekst napawa renesansowym optymizmem.  

1 p. za udzielenie poprawnej 

odpowiedzi w formie dwóch 

zdań 

6.  

nazwa środka 

poetyckiego 

przykład z Tekstu 1. funkcja 

apostrofa Panie 
Nadaje tekstowi podniosły 

nastrój. 

2 p. za poprawne 

uzupełnienie 10 - 9 rubryk 

tabeli 

1 p. za poprawne uzupełninie 

8 -7 rubryk 
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pytanie retoryczne 
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne 

dary? 

Nadaje silniejszy ton 

emocjonalny, podkreśla 

przekazywaną treść. 

anafora/ powtórzenie 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne 

dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz 

miary? 

Zwraca uwagę na podane 

sformułowanie, wpływa na 

rytm. 

personifikacja/ 

metafora 

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy 

znają. 
Ożywia obraz poetycki. 

animizacja/ 

metafora 
[..] rozliczne kwiatki Wiosna rodzi Ożywia obraz poetycki. 

 

7.  

Wiersz Jana Kochanowskiego jest wierszem stroficznym/rytmicznym/sylabicznym, składającym się z 

siedmiu strof. W każdym wersie występuje trzynaście/jednakowa liczba sylab, więc jest to wiersz 

napisany trzynastozgłoskowcem.  

Występują w nim rymy: dokładne, parzyste. Są to rymy żeńskie.  

2 p. za poprawne 

uzupełnienie wszystkich luk 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie 6-5 luk 

8.  

Np. Motto zaczerpnięte z utworu Szekspira zapowiada, że pojawią się niezwykłe, wykraczające poza świat 

realny zdarzenia, których nawet filozofowie nie mogli sobie wyobrazić. Słowa te nawiązują bezpośrednio 

do treści Dziadów cz. II, w której mamy do czynienia z elementami fantastycznymi – pojawieniem się zjaw,  

duchów. 

1 p. za poprawne podanie 

funkcji motta 

1 p. za poprawne 

wyjaśnianie jego znaczenia i 

związku z treścią utworu 

Razem: 2 p. 

9.  

Np. 

Słowa Adama Mickiewicza nawiązują do uroczystości dziadów, która została przedstawiona w utworze.  

Polegała ona na przywoływaniu dusz zmarłych, by pomóc im w osiągnięciu zbawienia. 

1 p. za poprawne udzielenie 

odpowiedzi 

10.  

nazwa rodzaju literackiego: epika liryka dramat 
cechy występujące w Dziadach cz. II Np. wstęp napisany 

prozą 

Np. utwór został napisany 

wierszem 

Np. podział na 

role 
 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie wszystkich 

rubryk tabeli 

11.  

Pokazanie dwóch różnych znaczeń dramatu: 

-  trudna sytuacja, 

- rodzaj literacki lub utwór literacki. 

Np. 

Jednym z rodzajów literackich, który omawialiśmy na dzisiejszej lekcji, był dramat. 

W ubiegłym roku moi sąsiedzi przeżyli prawdziwy dramat. 

1 p. za poprawne 

zredagowanie dwóch zdań, 

które pokazują 

homonimiczność 

wskazanego wyrazu 
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12.  

Jasny, pogodny, mroźny dzień, jeden z tych, które orzeźwiają i rozweselają duszę, pobudzając krew do 

szybszego krążenia. Wspaniale! 

- Co to dziś mamy za dzień? -  zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym ubraniu.[…] 

1 p. za 8-7 poprawnie 

wstawione znaki 

interpunkcyjne 

13.  B1 1 p.  

14.  przemiana [pszemiana] ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe 

1 p. za poprawne nazwanie i 

podanie cech zjawiska 

fonetycznego 

15.  

wyraz podstawowy wyraz pochodny formant funkcja formantu 

gusła guślarz -arz nazwa wykonawców czynności 

marzyć marzyciel -yciel nazwa wykonawców czynności 

skąpy skąpstwo -stwo nazwa cechy 

wilk wilczysko -ysko zgrubienie 
 

2 p. za poprawne 

uzupełnienie 12-11 rubryk 

tabeli 

1 p. za poprawne 

uzupełnienie 10-8 rubryk 

tabeli 

16.  
Np. Adam Mickiewicz napisał Sonety krymskie w czasie podróży na Krym. Poeta był zauroczony przyrodą 

tego półwyspu oraz jego niezwykłą kulturą. Inspirujące stały się przede wszystkim jej elementy orientalne.  

1 p. za przedstawienie 

genezy utworu 

 z uwzględnieniem dwu 

elementów 

17.  
Np. Sonet to gatunek liryczny składający się z 14 wersów podzielonych na cztery strofy – dwie pierwsze 

liczą po cztery wersy, dwie ostatnie – po trzy. Zwrotki czterowersowe mają charakter opisowy, a kolejne 

trzywersowe – refleksyjny. Charakterystyczny jest także układ rymów, najczęstszy to abba abba cdc dcd. 

1 p. za poprawne podanie 

trzech cech sonetu 

18.  

Np.: 

- ludzkie życie jest zintegrowane ze światem natury, który je kształtuje;  

- emocje, uczucia mają decydujące znaczenie w życiu człowieka; 

- człowiek jest twórcą kultury, cywilizacji, która przeciwstawia się potędze natury. 

1 p. za poprawne wskazanie 

dwóch refleksji 

19.  

Np.:  

Alicja – główna bohaterka, na początku 14-letnia jedynaczka, potem opiekuńcza siostra, która wspiera na 

duchu młodszego chorego brata; na początku skupiona na sobie, w miarę upływu czasu coraz bardziej 

empatyczna i dojrzała – potrafi zrozumieć sytuację rodziny ojca i wspierać jej członków.  

Sara – od najmłodszych lat przyjaciółka Alicji; zabawna i towarzyska, umie zarażać otoczenie swoim 

poczuciem humoru; zagubiona i nieodpowiedzialna – ulega złym wpływom Borysa, na którym jej zależy.  

Robert – kolega, a potem sympatia Alicji; mieszka na wsi; pracowity i konsekwentny – uparcie dąży do 

zdobycia stypendium muzycznego; wrażliwy i asertywny – potrafi przeciwstawić się kolegom Alicji i Sary, 

którzy wyśmiewają jego pochodzenie.  

1 p. za przedstawienie 

bohaterów i podanie co 

najmniej dwóch cech 

każdego z nich 
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20.  
Np.:  

słownictwo ogólnonarodowe – przyglądał się, owad 

kolokwializmy – kolo, brachu 

1 p. za poprawne wskazanie 

dwóch odmiennych 

stylistycznie fragmentów  

i określenie ich stylu  

21.  C 1 p.  

22.  

Np.: 

- I. Krasicki w dowcipny sposób ukazuje portret modnisi bezkrytycznie naśladującej francuszczyznę, np.  

przygotowania do wyjazdu na wieś z jednej strony ukazują jej próżność, a z drugiej śmieszą swą 

zabawnością; 

- Humorystyczna opowieść o historii małżeństwa zawartego dla pieniędzy jest pełna zwrotów akcji i żywa, 

kończy się jednak gorzką nauką, według której interesowność w zawieraniu małżeństw jest źródłem 

nieszczęść.  

1 p. za podanie dwóch 

właściwych argumentów 

23.  

Np.:  

- zawieranie małżeństwa nie z miłości, ale z rozsądku, często z chęci pomnożenia majątku;  

- bezkrytyczna pogoń za obcą modą;  

- wypieranie rodzimych tradycji przez obce zwyczaje, wzorce. 

1 p. za podanie właściwych 

zjawisk 

24.  

Pan Piotr  Żona modna 

Np.: 

- udane życie rodzinne 

- tradycja 

wartości istotne 

w życiu 

Np.: 

- własna wygoda 

- moda 

- pomnożenie majątku  
cele, dążenia - wykorzystanie funduszy w celu 

czerpania przyjemności 
 

1 p. za właściwe wypełnienie 

wszystkich rubryk tabeli 

25.  F, P, P 1 p.  

26.  

Temat (0- 4 p.):  

Oceniane cechy 

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

Realizacja tematu UCZEŃ 

- pisze 

charakterystykę 

postaci , 

uzasadniając 

wybór bohatera 

UCZEŃ 

- pisze 

charakterystykę 

postaci,  

uzasadniając wybór 

bohatera zgodnie  

z tematem 

UCZEŃ 

- pisze w 

przeważającej 

części 

charakterystykę 

postaci , 

uzasadniając wybór 

UCZEŃ 

- podejmuje próbę napisania 

charakterystyki postaci, 

uzasadniając wybór bohatera 

zgodnie  

z  tematem 

UCZEŃ 

charakteryzuje postać 

spoza lektur 

konkursowych  lub 

pisze pracę w innej 

formie 

0 – 10 p.  
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UWAGA! 

Uwaga: Temat pracy wskazuje na to, że wypowiedź ucznia powinna mieć formę charakterystyki z elementami tekstu 

o charakterze argumentacyjnym.  

 

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 językowe 

zgodnie  

z tematem 

bohatera zgodnie  

z  tematem 

Prezentacja 

postaci 

- przedstawia 

postać 

- przedstawia postać - przedstawia 

postać 

- podaje przynajmniej jedną 

informację   

 o postaci funkcjonalną  

w odniesieniu do tematu 

 

 

Cechy 

wewnętrzne 

- funkcjonalnie  

w odniesieniu do 

tematu  prezentuje 

trzy cechy 

wewnętrzne 

 i wskazuje 

zależności między 

cechami 

charakteru  

a postępowaniem 

postaci 

- funkcjonalnie  

w odniesieniu do 

tematu  prezentuje 

trzy cechy 

wewnętrzne 

 i wskazuje 

zależności między 

cechami charakteru  

a postępowaniem 

postaci 

- funkcjonalnie  

w odniesieniu do 

tematu  prezentuje 

dwie cechy 

wewnętrzne 

 i wskazuje 

zależności między 

cechami charakteru  

a postępowaniem 

postaci 

 
 

Ocena postaci - dokonuje oceny 

postaci (w formie 

wniosku, opinii, 

refleksji) 

- dokonuje ogólnej 

oceny postaci 
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1 p. – dopuszczalne 4 błędy językowe 

0 p. – powyżej 4 błędów językowych 

 

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 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 charakterystyka z elementami rozprawki – 0 p. za całą 

wypowiedź. 

 

Razem: 40 punktów 


