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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 
Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. 
W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni 
poprawna merytorycznie oraz poprawnie zapisana pod względem gramatycznym, leksykalnym 
i ortograficznym. 
Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została 
uwzględniona w schemacie oceny. 

Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba punktów 

1. 

Informacja Prawda Fałsz 

Obaj bohaterowie, Kleant i Harpagon, w powyższym fragmencie 
Skąpca nie mówią o swoich prawdziwych zamiarach wobec 
Marianny. 

x  

Ojciec i syn rozmawiają o Frozynie.  x 

Skąpiec Moliera jest utworem dramatycznym.  x  

W Skąpcu można wyróżnić tekst główny oraz didaskalia. x  

Skąpiec to utwór zawierający elementy komedii charakterów.  x  

Molier napisał Skąpca w XIX w.  x 
 

2 p. za poprawne 
zaznaczenie wszystkich 
odpowiedzi 
1 p. za poprawne 
zaznaczenie pięciu 
odpowiedzi 

2. 

a) C 
b) Np. 
Podobną jak w Skąpcu problematykę odnaleźć możemy w książce Oskar i pani Róża,  
w której również został przedstawiony motyw niezrozumienia między rodzicami a 
dziećmi. Obie lektury wskazują na brak nici porozumienia między pokoleniem 
młodych/dzieci i starszych, co prowadzi do zagubienia, poczucia wyobcowania tych 
pierwszych.  

a) 1 p. za poprawną 
odpowiedź  
b) 1 p. za wskazanie 
właściwej  lektury 
i sformułowanie 
trafnego uzasadnienia 
1 p. za sformułowanie 
trafnego uzasadnienia 
w formie dwóch zdań 
złożonych 
Razem: 3 p. 

3. 

Np. 
- Niech pieniądze nie staną się dla was ważniejsze niż szczęście, które powinno być 
udziałem waszych dzieci. 
- Nie bądźcie hipokrytami, ponieważ wasze dzieci nie będą was szanować. 
- Dostrzegajcie potrzeby swoich najbliższych, gdyż to zapewni szczęście rodzinne.  

2 p. za sformułowanie 
trzech rad zgodnych z 
przesłaniem lektury w 
formie zdań złożonych  
1 p. za sformułowanie 
dwóch rad zgodnych z 
przesłaniem lektury w 
formie zdań złożonych  

4. Np. 
Strzałka mówi o skąpstwie i zachłanności Harpagona, który nade wszystko kocha 
pieniądze, traktując je nie jako środek do osiągnięcia szczęścia, wygody czy spokoju, 
lecz jako cel sam w sobie. Stanowią one najwyższą wartość dla tytułowego bohatera 
– są ważniejsze niż miłość do córki czy syna, uczciwość, szlachetność czy honor. 
Pozbawianie ich Harpagona to odbieranie mu sensu życia i zadawanie 

1 p. za wskazanie 
postaci 
wypowiadającej 
podane słowa 
1 p. za odniesienie 
wypowiedzi do treści 
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niewyobrażalnych cierpień. lektury i wyjaśnienie 
jej sensu w formie 2-3 
zdań 
Razem: 2 p. 

5. Np. 
Utwór Moliera to komedia, ponieważ: 
- panuje w nim pogodny nastrój 
- następuje pozytywne dla wszystkich bohaterów rozwiązanie akcji 
- zawiera elementy komizmu słownego (monolog Harpagona o szkatułce), 
sytuacyjnego (dobrotliwość, z jaką Harpagon rozkazuje córce wyjść za mąż za 
Anzelma) i postaci (Harpagon jako skąpiec, Frozyna – pyskata służąca) 
 
Uwaga! Rozpisanie różnych rodzajów komizmu traktowane jest jako jedna cecha. 

1 p. za poprawne 
podanie trzech 
argumentów 

6. B 1 p.  

7. a) postacie: Melchior Wańkowicz, Zofia Wańkowicz 
  tytuł utworu: Ziele na kraterze 
b) epika 
cechy np.: 
- wydarzenia przedstawia narrator, 
- utwory najczęściej pisane są prozą, 
- świat przedstawiony ma charakter fabuły.  

1 p. za podanie imion 
i nazwisk bohaterów 
oraz tytułu utworu 
1 p. za właściwe 
nazwanie rodzaju 
literackiego i podanie 
trzech cech 
Razem: 2 p. 

8. wyraz podstawowy wyraz pochodny nazwa formantu funkcja formantu 

kwiat kwiatek Przyrostek/-ek zdrobnienie 

dzwonić dzwon 
Ø (formant 

zerowy) 
utworzenie części 

mowy (rzeczownika) 
 

po 1 p. za poprawne 
uzupełnienie każdego 
wiersza tabeli 
Razem: 2 p. 

9. a) D 
b) Np. 
- metafora - świat się wszystek śmieje – eksponuje optymizm i radość związane z 
wiosennym przebudzeniem się przyrody do życia. 
- wykrzyknienie - Serce roście patrząc na te czasy! – tworzy pogodny nastrój wiersza, 
wskazuje na emocje podmiotu lirycznego -  szczęście, zachwyt. 
 
Uwaga! 
Uczeń musi podać funkcję środka stylistycznego, a nie jego definicję. 

a) 1 p. za wskazanie 
poprawnej odpowiedzi  
b) po 1 p. za poprawne 
podanie nazwy środka 
stylistycznego, 
wskazanie jego 
przykładu i określenie 
funkcji 
Razem: 3 p. 

10. Np. 
Tekstu 2. nie można nazwać hymnem, ponieważ brakuje w nim podniosłości 
patetyczności. Hymn to pieśń opiewająca jakieś bóstwo lub zjawisko czy też wartość. 
W tekście Kochanowskiego nie ma natomiast wyraziście zarysowanego elementu 
pochwały.   

1 p. za podanie 
właściwego stanowiska 
i jego uzasadnienie 

11.                       ← 
wszystko [fszystko] – ubezdźwięcznienie wsteczne /upodobnienie pod względem 
dźwięczności  
                       → 
patrząc [patsząc] - ubezdźwięcznienie postępowe /upodobnienie pod względem 
dźwięczności  

1 p. za właściwe 
zaznaczenie zjawisk 
fonetycznych oraz ich 
nazwanie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Uwaga! Uczeń zamiast strzałek może użyć w opisie zjawiska określeń wsteczne, 
postępowe.  

12. Uczeń w imieniu wybranego bohatera powieści M. Wańkowicza redaguje wypowiedź 
w formie bloga. Nawiązuje do wybranej z utworu sytuacji. Nazywa emocje, jakie 
towarzyszą postaciom oraz określa relacje między rodzicami a dziećmi. 

1 p. za wypowiedź 
w formie bloga /relacja 
pierwszoosobowa/  
powiązaną z tematem 
Rodzice i dzieci 
w formie 4-6 zdań 
1 p. za nawiązanie do 
sytuacji z tekstu, 
przedstawienie relacji 
między postaciami 
oraz nazwanie emocji 
bohaterów (co 
najmniej dwa 
określenia) 
1 p. za poprawność 
językową, 
ortograficzną oraz 
interpunkcyjną 
(dopuszczalny 1 błąd w 
każdej kategorii)  
Razem: 3 p.  

13. pomarańcza / pomarańcz   widnokręg / widnokrąg  
gospodyni/gospodynia    żołądź / żołędź 

1 p. za podkreślenie 
wszystkich 
poprawnych form 
wyrazów  

14. Np. 

Element Latarnika Znaczenie przenośne 

losy  Skawińskiego Tułacze życie polskich emigrantów / Życie osób, które 
straciły ojczyznę i zostały tym samym skazane na 
poniewierkę 

książka Pan Tadeusz Wspomnienie ojczyzny/ Duchowy powrót do domu 
 

1 p. za poprawne 
uzupełnienie 
wszystkich wierszy 
tabeli 

15. Informacja Prawda Fałsz 

Przypowieści nie pochodzą z Ewangelii.  x 

Samarytanin był mieszkańcem Samarii. x  

Lewita pomógł potrzebującemu Samarytaninowi.   x 

Niektóre ziarna posiane przez siewcę zostały wydziobane przez 
ptaki. 

x  

Ziarna padały na grunt skalisty oraz między ciernie. x  

Syn marnotrawny nie powrócił do ojca.  x 
 

2 p. za poprawne 
zaznaczenie wszystkich 
odpowiedzi 
1 p. za poprawne 
zaznaczenie pięciu 
odpowiedzi 

16. Np. 
- utwory liryczne, 
- utwory o tematyce patriotycznej, 
- bohaterowie stali się wzorami postaw w okresie, gdy Polska była zniewolona, 
- bohaterami obu tekstów są postacie historyczne, które brały udział w powstaniu 

2 p. za poprawne 
podanie czterech 
podobieństw 
1 p. za poprawne 
podanie trzech 
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listopadowym, 
- bohaterowie oddali życie za ojczyznę, 
- Plater i Ordon walczyli z Moskalami. 

podobieństw 

17. a) Poeta, który chętnie biesiaduje  - Jan Kochanowski, Pieśń XX/Fraszka/Pieśń 
                                                            Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze 

b) Zapaśniczka i Jajogłowy  - Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża 
c) Odyseusz i Syzyf w jednej postaci – Henryk Sienkiewicz, Latarnik  
d) Starszy i młodszy brat - Jezus Chrystus/ ewangelista, przypowieść o synu 

marnotrawnym (W tym podpunkcie dopuszczalne jest pominięcie autora) 
e) Szkatułka w ogrodzie – Molier, Skąpiec 
f) Bohater w leśnej chatce – Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika 

                                               Adam Mickiewicz, Świtezianka 
                                               Juliusz Słowacki, Balladyna 

2 p. za poprawne 
podanie autorów 
i tytułów wszystkich 
lektur 
1 p. za poprawne 
podanie autorów 
i tytułów pięciu lektur 

18. A2 1 p.  

19. Np.  
Oskar – był przyjacielski, ponieważ łatwo nawiązywał kontakty z innymi, w szpitalu 
miał wielu przyjaciół, z którymi spędzał czas. Chłopiec był również odważny, 
ponieważ potrafił otwarcie rozmawiać o swojej chorobie. 
Pani Róża – była opiekuńcza, zajmowała się Oskarem, mobilizowała go, by się nie 
poddawał, pomagała chłopcu zapomnieć o chorobie. Kobieta była troskliwa, 
poświęcała czas choremu Oskarowi, to ona sprawiła, że ostatnie chwile chłopca były 
radosne i szczęśliwe. 

po 1 p. za 
przestawienie postaci i 
wskazanie dwóch cech 
wraz z uzasadnieniem 
Razem: 2 p. 

20. Np. 
Tytuł utworu nawiązuje do sposobu wypowiedzi – rozmowy między zakochanymi. 
Dialog ujęty zostaje w formę wiersza i wzbogacony środkami poetyckimi (cecha 
liryki). 

1 p. za poprawne 
wyjaśnienie tytułu 

21. Np. 
Utwór jest pisany językiem potocznym, ponieważ występują liczne równoważniki 
zdań (Jak treść lata). Oprócz tego pojawiają się kolokwializmy (humorki).  

po 1 p. za podanie 
argumentu wraz 
z cytatem 
Razem: 2 p. 

22. patrzeć wilkiem – ktoś patrzy wrogo i nieufnie  
zgrzytać zębami – denerwować się, złościć się  

po 1 p. za wypisanie 
związku 
frazeologicznego wraz 
z wyjaśnieniem 
Razem: 2 p. 

23. Np. 
Podmiot liryczny używa tego określenia w sposób ironiczny, chce nakłonić tytułowych 
„ludożerców” do zmiany postępowania, zwrócenia uwagi na drugiego człowieka. 

1 p. za poprawne 
wyjaśnienie użycia 
określenia 
w kontekście utworu 

24. REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                  0-2p. 

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu - przemówienie. 
Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. 
Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

2p. 

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 
Nieuwzględniony jeden element polecenia - inny niż forma. 
W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 

 
1p. 

20 p. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric-Emmanuel_Schmitt
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Forma wypowiedzi niezgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 
Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma). 

0p. 

Uwagi: 
Praca musi zawierać cechy charakterystyczne przemówienia jako wypowiedzi o 
charakterze argumentacyjnym, przeznaczonej do wygłoszenia:  
a) bezpośredni zwrot do adresata,  
b) retoryczne środki językowe, np.: pytanie retoryczne, anafora, antyteza, 
wyliczenia, powtórzenie, porównanie, wykrzyknienie, słownictwo nacechowane 
emocjonalnie, wartościująco i stylistycznie,  
c) czasowniki w trybie rozkazującym,  
d) czasowniki w 1. i 2. osobie l.mn. służące podtrzymaniu kontaktu z odbiorcami 
lub pełniące funkcję perswazyjną,  
e) zaimki w 1. i 2. osobie l.mn. służące podtrzymaniu kontaktu z odbiorcami lub 
pełniące funkcję perswazyjną, 
 f) zjednywanie przychylności odbiorców, np. podkreślenie ich znaczenia, 
kompetencji itp.  
Uczeń może otrzymać 2 punkty, jeżeli: 

  w jego wypracowaniu pojawią się bezpośredni zwrot do adresata oraz 
przynajmniej dwie różne cechy wybrane spośród b) – f); każda cecha powinna być 
potwierdzona przynajmniej jeden raz, np. zdający w wypracowaniu użył jednego 
porównania i jednego zaimka w 1 osobie l.mn., tym samym zrealizował podpunkty 
b) i e),  

 wszystkie pozostałe elementy polecenia zostały uwzględnione,  

 wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.  
Uczeń może otrzymać 1 punkt, jeżeli:  

 w jego wypracowaniu pojawią się bezpośredni zwrot do adresata oraz 
przynajmniej jedna cecha wybrana spośród b) – f), wybrana cecha powinna być 
potwierdzona przynajmniej jeden raz, np. zdający w wypracowaniu użył jednego 
porównania i tym samym zrealizował podpunkt b), ALBO w wypracowaniu 
występują dwie różne cechy przemówienia spośród b) – f), a nie występuje 
bezpośredni zwrot do adresata, ALBO występuje tylko bezpośredni zwrot do 
adresata,  

 nieuwzględniony został jeden element polecenia (inny niż forma) ORAZ/LUB  

 w pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.  

 

ELEMENTY RETORYCZNE                                                 0-5p. 

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1p. 0p. 

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

 
1p. 

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 2p. 

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

 
3p. 

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 4p. 

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

5p. 

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                                    0-2p. 

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektur konkursowych. 
Poprawność rzeczowa. 

 
2p. 

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektur konkursowych wskazanej 
w poleceniu. 

 
1p. 

KOMPOZYCJA TEKSTU                                                      0-2p. 

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.   
Graficznie wyodrębnione akapity.   

 
2p. 

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

 
1p. 

STYL                                                                                        0-2p. 

Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.   
Jednolity. 

 
2p. 

Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 1p. 

JĘZYK                                                                                 0-4p. 

Szeroki zakres środków językowych, tzn.  
zróżnicowana składnia,  zróżnicowana leksyka, w tym  
np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, 
umożliwiające pełną i swobodną realizację tematu. 

0-2 bł. 
jęz. 

3-4 bł. 
jęz. 

5-6 bł. 
jęz. 

7-9bł. 
jęz. 

4p. 3p. 2p. 1p. 

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. 
składnia i leksyka stosowne / odpowiednie do 
realizacji tematu. 

0-2 bł. 
jęz. 

3-4 5-6 7-9 

3p. 2p. 1p. 0p. 

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

0-2 bł. 
jęz. 

3-4 5-6 7-9 

2p. 1p. 0p. 0p. 

ORTOGRAFIA                                                                   0-2p 

Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 2p. 

2–3 błędy ortograficzne. 1p 

INTERPUNKCJA                                                             0-1p 

Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 1p. 

Uwagi: 

 W pracy krótszej od wyznaczonej objętości  ocenie podlegają kryteria: realizacja tematu 
wypowiedzi, elementy retoryczne oraz kompetencje literackie i kulturowe. W pozostałych 
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 przemówienie – 0 p. za całą wypowiedź. 
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 Jeżeli w pracy brakuje odwołania do lektur – 0p. za całą wypowiedź. 

 
Razem: 60 punktów 


