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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.  

A. Rudy/ Jan Bytnar 

B. np. Bohaterowie pracowali w Małym Sabotażu, przygotowywali akcje dywersyjne oraz podejmowali 

działania związane z samokształceniem. 

C. Ale życie byłoby głupie i bezsensowne,(1) gdybyśmy żyli tylko walką dzisiejszą,(2) a nie przygotowywali 

się do jutra.(3) 

 

wypowiedzenie wielokrotnie złożone 

 

1 – zdanie główne 

2 do 1 – zdanie podrzędne okolicznikowe 

3 do 2 – zdanie współrzędne przeciwstawne 

1 p. za podanie poprawnej 

wypowiedzi w każdym 

podpunkcie 

Razem: 3 p. 

2.  B 
1 p. za udzielenie 

poprawnej odpowiedzi 

3.  Aleksander Kamiński zastosował aluzję. 
1 p. za udzielenie 

poprawnej odpowiedzi 

4.  

A. Aleksy/Maciej 

B. Tadeusz 

C. Basia 

Uwaga! Uczeń powinien podać imię bohatera (może być to forma zdrobniała). 

1 p. za poprawne podanie 

imion wszystkich 

bohaterów 
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5.  

Np.   

elementy dokumentalne elementy fabularne 

- autentyczne wydarzenia, np. II wojna światowa, 

- dokładne określenie czasu wydarzeń, np. 1 września 

1939 r., 

- nazwy organizacji, np. Szare Szeregi, Wawer 

- dokładne portrety psychologiczne bohaterów, np. 

zachowanie Alka wobec aresztowania ojca, 

- narrator, który jest świadkiem wydarzeń,  

- chronologiczny układ przedstawianych 

wydarzeń 
 

1 p. za podanie trzech 

poprawnych elementów 

dokumentalnych 

1 p. za podanie trzech 

poprawnych elementów 

fabularnych 

Razem: 2 p. 

6.  
Np. 

mit z Mitologii greckiej, obraz Upadek Ikara, rzeczywistość okupowanej Warszawy 

1 p. za poprawne podanie 

trzech różnych elementów 

7.  

Np. 

Ikar jest opowiadaniem, ponieważ występuje ograniczona liczba postaci (np. chłopiec, narrator), pojawia się 

jeden wątek (np. wydarzenie z życia okupowanej stolicy), swobodna konstrukcja (np. pojawiają się opisy, 

dygresje i odstępstwa od tematu, refleksje narratora). 

1 p. za podanie trzech cech 

tekstu i zilustrowanie 

przykładami z tekstu 

8.  

Np. 

Dedal może symbolizować osobę odpowiedzialną, roztropną, rozważną. 

Uwaga! Jeśli uczeń jako symbol postaci podaje cechę, np. pracowitość, taką odpowiedź należy uznać za 

poprawną. 

1 p. za podanie 

symbolicznego znaczenia 

9.  

Np. 

wyraz synonim antonim wyraz pokrewny 

altruizm dobroczynność egoizm altruista 

heroizm bohaterstwo tchórzostwo heroiczny 
 

po 1 p. za poprawne 

uzupełnienie trzech wierszy 

dotyczących jednego 

wyrazu 

Razem: 2 p. 

10.  

A. w dniu dzisiejszym – błędne; poprawny zapis: dzisiaj 

B. bajońskie sumy - + 

C. okres czasu – błędne; poprawny zapis: okres 

D. podskoczyć do góry – błędne; poprawny zapis: podskoczyć 

E. iść po linii najmniejszego oporu -+ 

F. stać w kolejce za biletami – błędne; poprawny zapis: stać w kolejce po bilety 

1 p. za w pełni poprawne 

wykonanie zadania 

11.  

Np. 

Utwór Ernesta Hemingwaya to tekst o godności człowieka i pokonywaniu własnych słabości. Po pierwsze, 

główny bohater, Santiago mimo prześladującego go pecha, nie poddaje się, podejmuje kolejna próbę 

złowienia olbrzymiej ryby. Po drugie, mężczyzna mimo sędziwego wieku pokonuje własne słabości i 

ograniczenia, walczy ze zwierzęciem, chcąc zrealizować wyznaczony cel. Pokazuje, że dzięki determinacji, 

sile woli jesteśmy w stanie pokonać pojawiające się trudności przeszkody. 

po 1 p. za podanie 

argumentu popartego 

odpowiednim przykładem z 

książki 

Razem: 2 p. 
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12.  

Np. 

salomonowy wyrok – wyrok sprawiedliwy, uwzględniający interesy obu stron; frazeologizm pochodzenia 

biblijnego; wywodzi się z historii o królu Salomonie, który był uosobieniem mądrości i potrafił rozstrzygać 

w najtrudniejszych sprawach (spór dwóch kobiet o dziecko) 

prometejski czyn – buntowniczy, heroiczny, wielki czyn, poświęcenie się dla innych; frazeologizm 

pochodzący z mitologii; wywodzi się z mitu o Prometeuszu, który wykradł ogień,  aby pomóc ludziom,  

zakazany owoc – rzecz niedozwolona i przez to pociągająca, pożądana; frazeologizm pochodzenia 

biblijnego; wywodzi się z historii Adama i Ewy - Bóg zakazał spożywania owoców z drzewa poznania, 

jednak Ewa zerwała owoc. 

po 1 p. za poprawne 

wyjaśnienie frazeologizmu, 

i podanie wydarzenia z nim 

związanego 

Razem: 3 p. 

13.  

Np.:  

- skąpy, interesowny 

-ostrożny, bojaźliwy 

- despota, władczy 

- chciwy, zachłanny 

- podejrzliwy, nieufny 

- przebiegły, fałszywy 

2 p. za poprawne 

określenie wszystkich cech  

1 p. za poprawne 

określenie 5 cech 

14.  

Np.: Smutne jest to, że Harpagon niszczy swoje relacje z własnymi dziećmi, okłamując siebie, że tylko 

pieniądze zapewnią mu szczęście – dlatego wbrew ich woli chce wydać Elizę za bogatego, choć starego 

wdowca Anzelma, a Kleanta ożenić z zamożną wdową. Potomkowie tytułowego skąpca także nie są 

prawdomówni – ukrywają przed ojcem prawdę o swoich związkach (Elizy z Walerym, Kleanta  

z Marianną), obawiając się , że ten nie wyrazi zgody na ich śluby. Fałsz, oszustwa, kłamstwa powodują,  

że w rodzinie Harpagona brak wzajemnego zaufania, otwartości, bezpieczeństwa i miłości.  

2 p. za właściwe 

uzasadnienie stwierdzenia 

oraz podanie dwóch 

przykładów z lektury 

1 p. za właściwe 

uzasadnienie i podanie 

jednego przykładu 

15.  

a) Np.: 

- synkretyzm gatunkowy (farsa, komedia dell’arte, satyra) 

- realizm 

- trzy typy komizmu (sytuacyjny, postaci, słowny) 

b) Np.: 

- Komedie Molierowskie do dziś są chętnie wystawiane na deskach wielu teatrów na całym świecie, 

ponieważ ich problematyka jest wciąż aktualna.  

- Aleksander Fredro pisał także komedie molierowskie.  

1 p. za podanie trzech cech 

komedii molierowskiej w 

p. a) 

1 p. za poprawne użycie 

obu wyrażeń w zdaniach 

Razem 2 p. 

16.  A 
1 p. za poprawną 

odpowiedź 

17.  Np.: groteska – szczególny rodzaj komizmu polegający na przejaskrawianiu elementów świata 2 p. za podanie 4 cech 
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przedstawionego i zestawianiu przeciwieństw. Groteska w literaturze wyróżnia się najczęściej 

niejednorodnością stylistyczną, obecnością absurdu i nastrojem dziwności. 

Przykłady cech na podstawie „Wesela w Atomicach”: 

- kontrastowe zestawienie przykładów rozwoju technicznego z niskim poziomem kultury ich użytkowników 

- obok gwary wiejskiej, nazwy nowoczesnych urządzeń, nowomowa w jednej z weselnych przyśpiewek 

- realistyczna sytuacja wiejskiego wesela połączona z fantastyczną scenerią skutków użycia broni atomowej 

- śmieszne postacie wiejskich weselników wszczynających tragiczną w skutkach bójkę użyciem broni 

jądrowej 

- wyolbrzymienie przemian cywilizacyjnych, jakich dokonano w Atomicach, np. dzieci uczęszczają na 

uniwersytet  

Uwaga! Uczeń nie otrzymuje punktów, jeśli podaje jedynie cechy groteski bez odwołań do wybranego 

tekstu S. Mrożka. 

groteski wraz z  

przykładami pochodzącymi 

z wybranego opowiadania 

S. Mrożka 

1 p. za podanie 3 cech 

groteski wraz z  

przykładami pochodzącymi 

z wybranego opowiadania 

S. Mrożka 

18.  

Uczeń podaje cztery zjawiska. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe odpowiedzi. 

zjawiska uzasadnienie z przykładem oraz podanie tytułu utworu 

brak wiary w  zwycięstwo 

w konfrontacji ze złem 

Beyer padł na kolana przed cudzoziemcem i błagał go, by powiedział, że nie jest szulerem, 

pokazał swoją słabość - ujawnił niewiarę w to, że z szulerem, czyli ze złem, można wygrać. 

Szuler 

fascynacja złem Bohaterowie opowiadania Szuler nie przyjmowali wiadomości, że mają do czynienia  

z oszustem, chcieli wierzyć, że to zwykły bluff cudzoziemca. Jeden z nich całkowicie 

odrzucił możliwość, że rywal będzie oszukiwał, chociaż ten przyznał się do tego zawczasu. 

pogoń współczesnych ludzi za 

nowoczesną technologią przy 

jednoczesnym zaniedbywaniu 

swego rozwoju duchowego 

Goście weselni dysponują najnowocześniejszymi rakietami, a jednocześnie nie umieją się ze 

sobą bawić w trakcie oczepin, nie potrafią rozwiązywać sporów.  

Wesele w Atomicach 

zacofanie / prymitywizm Wykształcony brat panny młodej, przychodząc zaprosić na wesele, bose nogi wyciera  

w słomę, przysiada na zydlu i prowadzi bardzo nieporadną rozmowę z gospodarzem. Wesele 

w Atomicach 

karierowiczostwo  Dyrektor z opowiadania Słoń, pragnąc zaoszczędzić fundusze, a tym samym przypodobać się 

przełożonym, proponuje umieszczenie w swym zoo słonia wykonanego z gumy.  

lenistwo/ próżniactwo Woźni, mający za zadanie nadmuchanie gumowego słonia, idą na łatwiznę i wypełniają 

sylwetkę zwierzęcia gazem. Słoń 
 

po 1 p. za poprawne 

wskazanie zjawiska poparte 

odpowiednim 

uzasadnieniem  

z przykładem oraz podanie 

tytułu utworu Mrożka 

(wypełnienie wiersza 

tabeli) 

 

Razem: 4p. 

19.  P, F, P, P 
1 p. za poprawne 

odpowiedzi 

20.  
Np.: 

- ludowość (obecność ludu – strzelec z boru), 
2 p. za poprawne podanie 

trzech cech ballady wraz z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Absurd_(poj%C4%99cie)
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- obecność postaci fantastycznych (nimfa wodna), 

- przysłowia ludowe, moralność ludowa (kara za złamanie danego słowa), 

- przyroda jako żywy bohater (jezioro Świteź, które wabi strzelca w swą toń), 

- synkretyzm rodzajowy – utwór łączy w sobie elementy epiki, liryki i dramatu (narrator, nastrojowość, 

emocjonalność, akcja, dialogi). 

przykładami 

1 p. za poprawne podanie 

dwóch cech wraz z 

przykładami 

21.  

a) powołując się – im. przysłówkowy współczesny 

danego – im. przymiotnikowy bierny 

wypowiedziawszy – im. przysłówkowy uprzedni 

znikając – im. przysłówkowy współczesny 

b) np. Młodzieniec powoływał się na piekielne potęgi i złożył przysięgę dziewczynie. Ona zaś przestrzegła 

adoratora, że nie może złamać słowa, które dał. Kiedy niewiasta wypowiedziała to, opuściła łowczego 

 i swoim zwyczajem udała się w knieje, niemalże natychmiast zniknęła z zasięgu jego wzroku.  

1 p. za wypisanie 

imiesłowów 

oraz poprawne nazwanie 

rodzajów imiesłowów 

1 p. za poprawne 

przekształcenie tekstu 

Razem: 2 p.  

22.  

Litwa Litwin Litwinka 

Ukraina Ukrainiec Ukrainka 

Norwegia Norweg Norweżka 

Łotwa Łotysz Łotyszka 
 

po 1 p. za wypełnienie 

każdej kolumny 

Razem: 2 p.  

23.  

cytat wartości 

Np. idź wyprostowany wśród tych co na kolanach bezkompromisowość 

ocalałeś nie po to aby żyć  

masz mało czasu trzeba dać świadectwo 
poświęcenie 

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne wrażliwość 

powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych pokora, skromność 
 

1 p. za wypełnienie 

wszystkich wolnych miejsc 

w tabeli 
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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 (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 wywodu powoduje obniżenie oceny o jeden punkt. 

 

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 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy językowe 

0 p. – powyżej 4 błędów językowych 

 

 

0 – 10 p.  
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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:  

 Jeśli praca ma min. 180 wyrazów, należy ją sprawdzić i ocenić we wszystkich kryteriach (temat, kompozycja, styl, 

język, ortografia i interpunkcja). 

 W pracy krótszej od wyznaczonej objętości – min. 180 wyrazów - 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: 50 punktów 


