
1 
 

X KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO – II ETAP POWIATOWY 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

Nr 

zadania 

Ilość 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

1. 0-2 1p. za dostrzeżenie ironii, sarkazmu, hiperboli oraz  

podkreślenie roli obraźliwych słów, o nacechowaniu 

ujemnym, np. „pochlapcie”, „upstrzyjcie”, „omdleją w 

ekstazie”. 

1 p.za  poprawność językową, ortograficzną  

i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów) 

2. 0-2 1p. za wypisanie 5 słów lub wyrażeń, np.: pogardliwy 

przepis, zalew obelg, wyzwisko, szydzić, miażdżący osąd, 

satyryczne pismo, zjadliwe karykatury, ironiczne głosy, 

żałosna artystyczna nieudolność oraz za podanie funkcji, np. 

wywołanie negatywnych emocji, podkreślenie krytycznego 

stosunku do dzieł, brak akceptacji, 

1 p.za  poprawność językową, ortograficzną i 

interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów) 

3. 0-2 1p. za wyjaśnienie pojęcia na podstawie tekstu, np. oddanie 

wrażenia, „uciekających chwil” za pomocą  techniki 

„rzucania kolorów na płótno” oraz mieniącej się gry świateł, 

1 p.za  poprawność językową, ortograficzną  

i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów) 

 

4.  0-2 1p. za wyjaśnienie zjawiska kontemplacji: „smakowanie”, 

obserwowanie, odbiór całości i detali, uchwycenie artyzmu, 

1 p.za  poprawność językową, ortograficzną  

i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów) 

Razem:  8 p.  

 

ZADANIE 5. - ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA DŁUŻSZĄ 

WYPOWIEDŹ PISEMNĄ 

Kryteria Ilość 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

Praca zgodna z tematem,                     

o odpowiedniej długości 

0-1 1 p. Uczeń pisze pracę w zgodną z 

tematem, która zajmuje przynajmniej 

półtorej strony A4 

Uwaga! W przypadku niezgodności  

z tematem lub zbyt krótkiej pracy nie 

przyznajemy punktów w pozostałych 

kryteriach. 
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Forma i kompozycja adekwatna 

do treści 

0-2 1 p. Uczeń dopasowuje formę do 

wybranego tematu – opis. 

1p. dokonuje logicznej segmentacji, 

zachowuje właściwe proporcje między 

wstępem, rozwinięciem zakończeniem. 

Stosuje kryteria podane w 

poleceniu  

0-9 a - wymyśla inny tytuł, 

b - podaje informacje dotyczące obrazu 

c - przedstawia ogólne wrażenie i 

tematykę, 

d - określa technikę malarską, 

e - wyodrębnia detale i podaje ich 

znaczenie, 

f - stwarza aurę tajemniczości, stosuje  

suspens, 

g - wykorzystuje w opisie nasycenie 

kolorów i wyraża je za pomocą określeń, 

h - oddaje swoje emocje związane z 

subiektywnym odbiorem, 

i - kończy opis oryginalnym 

stwierdzeniem. 

 

Język i styl 0-1 Uczeń pisze swobodnie i obrazowo, 

stosuje barwny, nacechowany 

emocjonalnie język, nie popełnia błędów 

(dopuszczalne 3 błędy językowe 

niezależnie od ich rodzaju). 

Ortografia 0-1 Uczeń popełnia nie więcej niż 2 błędy 

ortograficzne. 

Interpunkcja 0-1 Uczeń popełnia nie więcej niż 2 błędy 

interpunkcyjne. 

Razem:  15 p.  

 

UWAGA! W przypadku kryteriów: a, b, c, d, e, f, g, h, i  konieczne jest ich naniesienie w 

pracy ucznia na lewym marginesie.  

Wszystkie kryteria oraz przyznana przez komisję konkursową liczba punktów za 

zadanie 5. powinny zostać wyszczególnione pod pracą pisemną ucznia. 

 

Nr zadania Ilość 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

6. 0-2 1p. za wypowiedź czterozdaniową zawierającą elementy 

opisu, wrażenia, 

1 p.za poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 

(Dopuszcza się 1 z podanych błędów). 



3 
 

7. 0-2 1p. za wypowiedź czterozdaniową zawierającą elementy 

opisu, wrażenia, 

1 p.za poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 

(Dopuszcza się 1 z podanych błędów). 

UWAGA! Nie stawiamy punktów, jeżeli uczeń powtarza te 

same treści, a jego wypowiedź nie stanowi pogłębionej 

interpretacji. 

8. 0-2 1p. za wypowiedź czterozdaniową zawierającą elementy 

opisu, wrażenia, 

1 p.za poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 

(Dopuszcza się 1 z podanych błędów). 

UWAGA! Nie stawiamy punktów, jeżeli uczeń powtarza te 

same treści, a jego wypowiedź nie stanowi pogłębionej 

interpretacji. 

9. 0-3 2 p. za pełny dialog, wypowiedzi wypełnione wg schematu 

stanowią komentarz do dzieła, 

1p. za częściowy dialog (każda postać wypowiada 

przynajmniej dwie kwestie), wypowiedzi stanowią komentarz 

do dzieła, 

1 p.za poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 

(Dopuszcza się 1 z podanych błędów). 

10. 0-4 4 p. za podanie poprawnego znaczenia 6 związków, 

3 p. za podanie poprawnego znaczenia 5 związków, 

2 p. za podanie poprawnego znaczenia 4 związków, 

1 p. za podanie poprawnego znaczenia 3 związków, 

0 p. za mniejszą ilość. 

 

11. 0-3 3 p. za poprawne wypełnienie 6 wierszy,  

2 p. za poprawne wypełnienie 5 wierszy, 

1 p. za poprawne wypełnienie 4 wierszy, 

0 p. za mniejszą ilość. 

12. 0-3 3 p. za poprawne wypełnienie 3 wierszy,  

2 p. za poprawne wypełnienie 2 wierszy, 

1 p. za poprawne wypełnienie 1 wiersza. 

  

Razem: 19 p.  
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania:  42  

 

 

Uwaga! 

 Do III etapu – wojewódzkiego mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy w etapie 

powiatowym uzyskają co najmniej 70% punktów (29), jednak nie więcej niż 78 

uczniów.  

 Jeśli liczba uczniów z punktacją powyżej 70% będzie większa niż 78, wówczas do 

etapu III zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą punktacją, którą określi 

Wojewódzka Komisja Konkursowa.  

 

 


