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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

Nie przyznaje się połówek punktów. 
 
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 oceny (decyzję 
w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja wojewódzka podczas weryfikacji prac). 
 
Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Liczba 

punktów 
1. Tytuł utworu nawiązuje do nazwy wzniesienia (góry/wzgórza/skały/klifu), które znajduje się u 

wybrzeży Krymu. 
1 p. za poprawne 
wyjaśnienie tytułu 

2. Utwór reprezentuje lirykę bezpośrednią. Podmiotem lirycznym jest wędrowiec/podróżnik/tułacz. 1 p. za poprawne 
określenie rodzaju 

liryki i określenie, kim 
jest podmiot liryczny 

3. Np. 
Adam Mickiewicz, stosując czasowniki, porównania/personifikacje/wyliczenia/rytmiczność, 
wprowadził do swojego utworu dynamikę. 

1 p. za podanie 
dwóch zabiegów 
dynamizujących 

utwór 
4. Utwór Adama Mickiewicza jest wierszem stroficznym/rytmicznym/sylabicznym/regularnym, 

składającym się z czterech strof. Każdy wers składa się z trzynastu sylab. W wierszu występują rymy 
dokładne oraz żeńskie/okalające/parzyste/niegramatyczne.  

1 p. za poprawne 
uzupełnienie 

wszystkich luk 
5. C 

Np. 
Argument 1. Utwór składa się z czternastu wersów, które są pogrupowane na dwie strofy 
czterowersowe i dwie składające się z trzech wersów. 
Argument 2. Dwie pierwsze strofy mają charakter opisowy, a dwie kolejne refleksyjny. 

1 p. za poprawne 
zaznaczenie nazwy 

gatunku 
1 p. za poprawne 
sformułowanie 

dwóch argumentów 
Razem: 2 p. 
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6. upodobnienie/ubezdźwięcznienie 1 p. za poprawne 
nazwanie zjawiska 

fonetycznego 
7. Zmierzch dopiero zatarł litery na białej karcie, zmierzch krótki jak mgnienie oka. Starzec oparł głowę o 

skałę i przymknął oczy. A wówczas „Ta, co jasnej broni Częstochowy” zabrała jego duszę i przeniosła 
„do tych pól malowanych zbożem rozmaitym”. Na niebie paliły się jeszcze długie szlaki czerwone i 
złote, a on w tych światłościach leciał ku stronom kochanym. Zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe, 
zabełkotały rzeki rodzinne. Widzi wszystko, jak było. 

1 p. za poprawne 
uzupełnienie tekstu 
wszystkimi znakami 
interpunkcyjnymi 

8. Powyższy fragment przedstawia moment, kiedy Skawiński czyta Pana Tadeusza. Ze względu na 
budowę utworu jest to punkt kulminacyjny.  

1 p. za podanie 
momentu z utworu 

1 p. za nazwanie 
momentu ze względu 

na budowę utworu 
Razem: 2 p. 

9. wyraz 
podstawowy 

wyraz pochodny formant nazwa formantu funkcja formantu 

bić bitwa -twa przyrostek nazwa czynności; 
rzeczownik 

odczasownikowy 
śmiały śmiałek -ek przyrostek nazwa nosiciela cechy; 

tworzy rzeczownik 
 

po 1 p. za poprawne 
uzupełnienie wersu 

tabeli 
Razem: 2 p. 

10. Wydarzenia: 
1. powstanie listopadowe 
2. wojna karlistowska 
3. Wiosna Ludów 
4. wojna secesyjna 
Np. 
Powyższe wydarzenia kształtowały charakter Skawińskiego - był typowym bojownikiem w walce o 
wolność, który poświęcił temu swoje życie. Jednakże bohatera wciąż prześladował pech i dlatego nie 
potrafił znaleźć swojego miejsca na ziemi. Cały czas miał nadzieję na powrót do ukochanej Ojczyzny. 

1 p. za poprawne 
wskazanie czterech 

wydarzeń 
historycznych 

1 p. za wyjaśnienie 
wpływu wydarzeń na 

losy bohatera 
Razem: 2 p. 
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11. Balladyna to utwór autorstwa Juliusza Słowackiego. Został napisany w XIX wieku. Składa się z aktów 
oraz scen, które podzielone są na wypowiedzi poszczególnych bohaterów, mogą przybierać formę 
dialogów lub monologów. Dominuje nastrój tajemniczości i grozy. Miejsce akcji to las oraz zamek. Czas 
natomiast jest nieokreślony/bajeczny/legendarny/baśniowy. 

1 p. za poprawne 
uzupełnienie 

wszystkich luk w 
notatce dotyczącej 

utworu Juliusza 
Słowackiego 

12. Np. 
cechy dramatu romantycznego przykłady z Balladyny 

Brak jedności czasu, miejsca i akcji. Akcja obejmuje cztery dni, miejsce zdarzeń to 
okolice Gniezna i  jeziora Gopło -  las, zamek.  

Łączenie elementów fantastycznych i 
realistycznych. 

Postacie fantastyczne np. Goplana, Skierka; 
realistyczne miejsce np. jezioro Gopło. 

 

po 1 p. za poprawne 
uzupełnienie wersu 

tabeli (podanie cechy 
wraz z przykładem) 

Razem: 2 p. 

13. Np. 
Imię głównej bohaterki pochodzi od słowa „ballada”, czyli nazwy gatunku o ludowym rodowodzie, 
który był popularny w okresie, w którym tekst został napisany.  

1 p. za poprawne 
wyjaśnienie 

pochodzenia imienia 
14. Np. 

bohaterka nazwa cechy 
charakteru 

synonim cechy przykład z utworu potwierdzający cechę 

Alina 1.pracowita 
2.troskiliwa 

1.sumienna 
2.opiekuńcza 

1.jako pierwsza nazbierała dzban malin 
2.martwi się o matkę, chce ją odciążyć w 
pracy 

Balladyna 1.leniwa 
2.arogancka 

1.niepomocna 
2.nieuprzejma 

1.nie chce pomagać matce, wyręcza się 
Aliną 
2. wyniośle odnosi się do siostry 

 

po 1 p. za podanie 
cechy, synonimu  
oraz przykładu z 

utworu (poprawne 
wypełnienie wiersza 

tabeli) 
Razem: 4 p. 
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15. Darku!  
Jeszcze nie wiesz, że od kilku miesięcy nie jestem już kawalerem, ale niestety nie stanowi to dla mnie 
powodu do zadowolenia.  Otóż, moja piękna, inteligentna żona okazała się kobietą zupełnie 
niewrażliwą i rozrzutną, dla której liczy się jedynie własna wygoda, wystawne życie i moda. Najnowszy 
model samochodu, dom i ogród zmienione zgodnie z aktualnymi trendami, zatrudnienie menedżerów, 
stylistów, trenerów personalnych to tylko wierzchołek góry lodowej wprowadzonych przez nią zmian, 
doprowadzających mnie do bankructwa. 
          Wiele bym dał, by wrócić do spokojnego życia, jakie wcześniej prowadziłem.  
                                                                                                                                                       Piotr 

1 p. za zredagowanie  
4-zdaniowego maila 

w imieniu pana Piotra 
1 p. za ujęcie co 
najmniej dwóch 

problemów satyry 
Żona modna 

1 p. za 
uwspółcześnienie 

problematyki lektury 
Razem: 3 p.  

16. Np. Ignacy Krasicki jest autorem satyr i bajek.  
Jego przemówienie zawierało argumenty, słowa pełne emocji, ale  także ostrą satyrę wystąpień 
polityków.  

1 p. za użycie różnych 
znaczeń słowa satyra 

w zdaniach 
17. Np.: ż – żeński (rzeczownik rodzaju żeńskiego) 

itp. – i tym podobne 
łc. – łaciński (z języka łacińskiego)  
s.(S.) - satyra 

1 p. za poprawne 
objaśnienie trzech 

skrótów 

18. C 1 p. za zaznaczenie 
poprawnej 
odpowiedzi 

19. Teza: Zdrowie jest najważniejszą wartością 
Argumenty:  

1. Bogactwo ani sława nie przynoszą człowiekowi satysfakcji, jeśli nie dopisuje mu zdrowie. 
2. Człowiek jest w stanie doceniać walory życia, jeśli cieszy się dobrym samopoczuciem.   

1 p. za poprawnie 
sformułowaną tezę 

1 p. za podanie 
dwóch właściwych 

argumentów 
Razem: 2 p.  

20. Np.: ślachetne, mieśca, klinocie, ulubuj 1 p. za podanie 
czerech archaizmów 
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21. apostrofa Np.: Klinocie drogi, Mój dom ubogi, Oddany 
tobie, Ulubuj sobie! 

Podkreślenie znaczenia zdrowia w życiu 

anafora Ani lepszego, Ani droższego; Uwypuklenie walorów zdrowia 
 

po 1 p. za 
wypełnienie każdego 

wiersza tabeli 
Razem: 2 p.  

22. Motyw zdrowia.  
W jednym i drugim utworze zdrowie jest ukazane jako podstawa dobrego funkcjonowania człowieka; 
najwyższa wartość.  

1 p. za wskazanie 
motywu 

i podobieństwa w 
jego ujęciu 

23. dziesięcioletni – złożenie 
Jajogłowy – złożenie 
złotych rybek – zestawienie 
wiarygodna - zrost 

1 p. za wskazanie 
czterech wyrazów 

złożonych 
1 p. za poprawne 
nazwania typów 

wyrazów złożonych 
Razem: 2 p.  

24. C 1 p. za zaznaczenie 
poprawnej 
odpowiedzi 

25. nie masz tego na składzie 
Np.: charakteryzują bohatera tekstu – Oskara; tworzą wypowiedź w języku młodzieżowym; zmiejszają 
dystans do Boga 

1 p. za podanie 
kolokwializmu  

i właściwe określenie 
funkcji 

kolokwializmów w 
tekście 

26. Ostatnio niepokoi mnie to, że niektórzy dziennikarze używają zbyt wielu niepotrzebnych zapożyczeń. 
Niewielu komentatorów sportowych nie nazywa piłki futbolówką, a rzutu rożnego kornerem. Nie 
wolno aż tak okaleczać języka ojczystego!  Niewiedza i nieuwaga nie mogą być usprawiedliwieniem 
nawet dla ignorantów. Zwyczaj zachwaszczania rodzimej mowy obcymi słowami jest nie tylko nie 
najładniejszy, ale również niebezpieczny. Zamiast popisywać się anglicyzmami czy nie lepiej sięgać po 
polskie wyrazy?  

2 p. za poprawne 
zapisanie wszystkich 

partykuł 
1 p. za poprawne 

uzupełnienie  
11 luk   

27. REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                  0-2 p. 
Forma wypowiedzi 2 p. 

20 p.  
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zgodna z formą 
wskazaną w 
poleceniu. 
Wszystkie pozostałe 
elementy polecenia 
uwzględnione. 
Wypowiedź w całości 
dotyczy problemu 
wskazanego w 
poleceniu. 
Forma wypowiedzi 
zgodna z formą 
wskazaną w 
poleceniu. 
Nieuwzględniony 
jeden element 
polecenia - inny niż 
forma. 
W pracy występują 
fragmenty 
niedotyczące 
problemu 
wskazanego w 
poleceniu. 

 
1 p. 

Forma wypowiedzi 
niezgodna z formą 
wskazaną w 
poleceniu. 
Nieuwzględnione co 
najmniej dwa 
elementy polecenia 
(inne niż forma). 

0 p. 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ REJONOWY 

7 

ELEMENTY RETORYCZNE                                                      0-5 p. 
Praca nie spełnia co 
najmniej jednego 
wymagania 
określonego na 1 p. 

0 p. 

Podjęta próba 
argumentowania. 
Ograniczenie do 
wyliczenia 
powierzchownie 
omówionych 
przykładów, 
powiązanych z 
problemem 
określonym w 
temacie. 

1 p. 

Praca spełnia 
wszystkie wymagania 
na 1 pkt i niektóre na 
3 pkt. 

2 p. 

Powierzchowna 
argumentacja; w 
wypowiedzi brak 
wnikliwości.   
Niektóre argumenty 
zilustrowane 
odpowiednimi 
przykładami 
ORAZ/LUB 
wykorzystanie 
przykładów w funkcji 
argumentacyjnej.   

3 p. 
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Argumenty/przykłady 
częściowo 
uporządkowane. 
Praca spełnia 
wszystkie wymagania 
na 3 pkt i niektóre na 
5 pkt. 

4 p. 

Pogłębiona 
argumentacja.   
Argumenty 
odwołujące się np. 
do faktów, logiki, 
emocji, zilustrowane 
odpowiednimi 
przykładami 
ORAZ/LUB 
wykorzystanie 
przykładów w funkcji 
argumentacyjnej.   
Argumenty/przykłady 
uporządkowane, np. 
zhierarchizowane. 

5 p. 

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                          0-2 p. 
Funkcjonalne 
wykorzystanie 
znajomości lektury 
konkursowej. 
Poprawność 
rzeczowa. 

2 p. 

Częściowo 
funkcjonalne 
wykorzystanie 

1 p. 
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znajomości lektury 
konkursowej 
wskazanej w 
poleceniu. 

KOMPOZYCJA TEKSTU                                                              0-2 p. 
Kompozycja zgodna z 
formą wypowiedzi.   
Graficznie 
wyodrębnione 
akapity.   

2 p. 

Kompozycja zgodna z 
formą wypowiedzi.   
Graficznie 
wyodrębnione 
akapity.   
Dopuszczalne łącznie 
dwie usterki w 
zakresie spójności. 

1 p. 

STYL                                                                                              0-2 p. 
Odpowiedni do treści 
i formy wypowiedzi.   
Jednolity. 

2 p. 

Sporadyczne usterki 
w odpowiedniości 
ORAZ/LUB 
jednolitości stylu. 

1 p. 

JĘZYK                                                                                           0-4 p. 
Szeroki zakres 
środków językowych, 
tzn.  zróżnicowana 
składnia,  
zróżnicowana 

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-9bł. jęz. 
4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 
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leksyka, w tym  np. 
bogata frazeologia, 
precyzyjne 
słownictwo, 
umożliwiające pełną i 
swobodną realizację 
tematu. 
Zadowalający zakres 
środków językowych, 
tzn. składnia i leksyka 
stosowne / 
odpowiednie do 
realizacji tematu. 

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-9 bł. jęz. 
3 p. 2 p. 1 p. 0 p. 

Wąski zakres 
środków językowych, 
tzn. składnia i leksyka 
proste / ograniczone, 
utrudniające 
realizację tematu. 

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-9 bł. jęz. 
2 p. 1 p. 0 p. 0 p. 

ORTOGRAFIA                                                                          0-2 p. 
Nie więcej niż 1 błąd 
ortograficzny. 

2 p. 

2–3 błędy 
ortograficzne. 

1p 

INTERPUNKCJA                                                                       0-1 p  
Nie więcej niż 5 
błędów 
interpunkcyjnych. 

1 p. 

 
Uwagi: 

 W pracy krótszej od wyznaczonej objętości  ocenie podlegają kryteria: realizacja tematu 
wypowiedzi, elementy retoryczne oraz kompetencje literackie i kulturowe. W pozostałych 
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kryteriach uczeń otrzymuje 0 pkt. 
 Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium realizacja tematu wypowiedzi, we 

wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt. 
 Jeśli praca jest nie na temat, uczeń otrzymuje 0 p.  
 Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, uczeń otrzymuje 0 pkt. 
 Jeżeli praca jest napisana w innej formie niż charakterystyka z elementami rozprawki – 0 p. za 

całą wypowiedź. 
 

Razem: 60 punktów 
 

 

 


