
X KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 2012/201 
 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 
Nr 

zadania 
Odpowiedź ucznia Ilość 

punktów
Zasady przyznawania 

punktów 
1. Np. klucz jako przedmiot 

służący do otwierania 
mieszkania; 
klucz jako miłość 
utrwalająca związek i relacje 
między ludźmi na całym 
świecie 

0-2 2p. za dosłowne i przenośne 
wyjaśnienie słowa „klucz”. 
1p. za wyjaśnienie dosłowne lub 
przenośne 

2.  0-5 1p. za podanie przykładu i 
określenie funkcji środka 
stylistycznego (nie dajemy 0,5 
punktu) 

3.   0-2 2p. za czytelne, zamknięte w 
trzech zdaniach, rozwinięcie 
myśli i nawiązanie do idei 
wiersza; 
1p za 1 p. za poprawność zapisu 
(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 
od kategorii; więcej niż 1 błąd – 
0 p.). 

4.  0-4 1p. za czterozdaniową, pełną 
wypowiedź (dopuszczalne 2 
błędy różnych kategorii) 
0p. za wypowiedź krótszą niż 4 
zdania. 
0p. za wypowiedź posiadającą 
więcej niż 2 błędy, niezależnie 
od kategorii. 

5. Np. klucznik, kluczyć, 
kluczowa, kluczydło, 
kluczyk 

 

0-2 2 p. za pięć wyrazów 
pochodnych, 
1p. za 4 wyrazy pochodne, 
0p. za mniej niż 4 wyrazy 
pochodne. 

6. Np.  
- autor – bezpośredni 
świadek/ uczestnik, 
-informacje o miejscu 
i uczestnikach opisywanych 
wydarzeń, 
- komentarze odautorskie, 
- obecność elementów 
innych form wypowiedzi 
(opis), 
- obiektywizm, 
- autentyzm (prawdziwość) , 
- obrazowość. 

0-2 2p. za podanie 4 cech reportażu; 
1p. za podanie 3 cech reportażu; 
0p. za podanie 2 cech lub1 
 



7. Np.  
-służą wyeksponowaniu celu 
wypowiedzi, 
‐ wpływają na odbiorcę, 
skłaniają go do przemyśleń, 
- budują między nadawcą  
 i odbiorcą płaszczyznę 
porozumienia. 
 

0-2 2p.za pełne wyjaśnienie funkcji 
zdań pytających; 
1p. za częściowe wyjaśnienie 
funkcji zdań pytających. 
 
 
 

8. Np.  
- funkcja szkoły jako 
miejsca, 
- chroniło przed upałem, 
- stanowiło miejsce spotkań, 
rozstrzygania sporów, 
- stanowiło miejsce relaksu i 
odpoczynku. 
 

0-3 3p. za podanie 4 przykładów; 
2p. za podanie 3 przykładów; 
1p. za podanie 2 przykładów; 
0p. za podanie 1 przykładu. 

9. Np. 
- ludzie stracą ochronę przed 
słońcem oraz miejsce 
wspólnych, jednoczących 
ich zebrań, 
- nie zdołają niczego 
postanowić, podjąć decyzji, 
- nie będą mogli opowiadać 
o swoich historiach, utracą 
tożsamość, 
- zostaną skazani na 
samotność, 
- czeka ich śmierć. 

0-5 2 p. za pełną, zamkniętą, spójną, 
logiczną wypowiedź 
uwzględniającą wszystkie skutki 
utraty drzewa; 
1 p. za zamkniętą, spójną, 
logiczną wypowiedź 
uwzględniającą niektóre skutki 
utraty mangowca; 
1p. za wypowiedź utrzymaną 
 w konwencji reportażu; 
 
1p. za wypowiedź zamkniętą 
 w 5 zdaniach (0p. za 
wypowiedź zawierającą większą 
lub mniejszą liczbę zdań); 
 
1 p. za poprawność zapisu 
(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 
od jego kategorii; więcej niż 1 
błąd – 0 p.). 

10. Np.  
- życie we wspólnocie - 
bycie razem, 
- zbiorowe podejmowanie 
decyzji, 
- szacunek dla drzewa - 
przyrody 

0-2 2p. za podanie 3 przykładów; 
1p. za podanie 2 przykładów; 
0p. za podanie 1 przykładu 
 
 

11.  0-4 1p. za pełne wyjaśnienie 
symbolu (dopuszczalny 1 błąd 
niezależnie od kategorii),  
0p. za popełnienie 2 błędów i 
więcej niezależnie od kategorii. 
 



12.  0-4 2p. za pełną interpretacją 
akapitu; sugestii  pisarki oraz 
przedstawienie własnych 
refleksji; 
1p za wypowiedź częściową; albo 
sugestie pisarki, albo swoje własne 
refleksje; 
1p. za ujęcie wypowiedzi w 
czterech zdaniach; 
1p. za poprawność zapisu 
(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 
od kategorii; więcej niż 1 błąd – 
0 pkt.) 
 

13. Światło  światł/a, światł/u, 
świetl- e 
Cień – cieni/a, cieni/owi, 
cieni/u 

0-2 1p. za podanie prawidłowych 
form od jednego słowa; 
 
1p.za poprawne, we wszystkich 
formach wyrazów, oddzielenie 
tematu od końcówki. 
 

14.   0-3 3p. za nazwanie wszystkich 
części mowy (14 wyrazów), 
2p. za nazwanie 13 części 
mowy, 
1p. za nazwanie 12 części mowy 
  

15.  0-4 1p. za poprawną formę opisu 
postaci, 
 
2p. za uwzględnienie  
szczegółów w opisie postaci ze 
szczególnym uwzględnieniem 
jej cech oraz opisu twarzy wraz 
z uzasadnieniem,  
 
1p. za częściową formę opisu 
postaci, pobieżnie 
uwzględnienie jej cech oraz 
powierzchowny opis  twarzy 
wraz z uzasadnieniem, 
 
1p. za poprawność zapisu 
(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 
od  kategorii; więcej niż 1 błąd – 
0 p.) 
 

16. Np.  
- tytuł i informacje o 
autorze, 

0-2 2p za podanie 4 cech recenzji, 
1p. za podanie 3 cech recenzji 



-uzasadnienie wyboru 
książki, 
- rodzaj i gatunek literacki, 
jaki reprezentuje książka  
- tematyka, problematyka 
książki, 
- rekomendacje; warta lub 
niewarta przeczytania, 
wrażenia estetyczne i 
intelektualne. 

17. Np.  
powieść obyczajowa – 
ilustruje problemy młodej 
dziewczyny i świat jej 
przeżyć, 
- powieść sensacyjna – 
tajemnicza aura spotkania 
dwóch kobiet, 
niedopowiedziana sytuacja 
sugerująca ciąg zdarzeń, 
- moralitet – sekwencje na 
temat życia ujęte w formie 
filozoficznych zdań, np. 
Książki nie dają odpowiedzi, 
nawet te najmądrzejsze, ale 
pomagają stawiać pytania. 

0-2 2p. za podanie dwóch 
przykładów wraz z 
uzasadnieniem, 
1p. za podanie 1 przykładu wraz 
z uzasadnieniem 

18.  0-5 1p. za podanie tytułu i autora 
książki, 
2p. za podanie zalet popartych 
trzema argumentami, 
2p. za podanie wad popartych 
trzema argumentami 
(1p.za podanie wad lub zalet z 
podaniem dwóch argumentów) 

19. 1          2       3           4      5 
 
 
 
1 zdanie – główne  
2 zdanie podrzędne 
podmiotowe,  
3 zdanie współrzędnie 
złożone łączne,  
4 zdanie współrzędnie 
złożone łączne,  
5 zdanie podrzędne 
przydawkowe 
 

0-2 1p. za w całości poprawny 
wykres zdania złożonego, 
1p. za poprawne określenie 
wszystkich zdań składowych  

20. Np. uczeń powinien ująć; 
świat przedstawiony, a w 

0-3 2p.za ujęcie w definicji 
głównych elementów fabuły 



nim: postacie, zdarzenia, 
czas, wątek, narrację, 
epizod, jednowątkowość, 
wielowątkowość, itd. 

 
1p. jeśli zostaną pominięte 
istotne elementy fabuły, 
 
1p. za poprawność zapisu 
(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 
od jego kategorii; więcej niż 1 
błąd – 0 pkt.) 
 

21. Np. sonet; gatunek liryczny 
zbudowany z czterech strof; 
dwie pierwsze strofy – po 4 
wersy, charakter narracyjno 
– opisowy; dwie kolejne – 
po 3 wersy – charakter 
refleksyjny/ filozoficzny; 
układ rymów: abba abba cde 
cde.  

0-2 1p. za nazwanie gatunku; 
 
1p. za ujęcie wszystkich 
elementów dot. budowy utworu 
(liczba strof i ich charakter, 
układ wersów w poszczególnych 
strofach, układ rymów) 

22. Np. Przechodzenie od stanu 
ciszy i spokoju do walki 
z żywiołem. 
Okręt, stawiający czoło 
morskiej zamieci przypomina 
galopującego konia, który leci 
wprost do nieba.  
Wzburzone morze budzi 
spokojną dotąd załogę do 
działania. Majtek krzyczy: 
„gotujcie się, dzieci!", wspina 
się na drabinę (zostaje 
porównany do pająka 
czyhającego w sieci na 
zdobycz). 
Okrzyki wędrowca wyrażające 
zachwyt, podziw i lęk przed 
żywiołem. Wraz z innymi 
przeżywa emocje związane 
z podróżą. 

0-4 2p. wykorzystanie wszystkich 
wskazanych w poleceniu 
środków; 
1p. wykorzystanie 2 wskazanych 
w poleceniu środków; 
 
1p. za dynamiczna formę 
wypowiedzi; 
 
1p. za poprawność językową 
(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 
od jego kategorii; więcej niż 1 
błąd – 0 pkt.) 
 

23. Np.  
- radość,  
- szczęście, 
- fascynacja, 
- poczucie wszechmocy, 
- ptak – symbol wolności, 
swobody. 
 
 

0-2 1p. za nazwanie emocji 
podmiotu lirycznego i odwołanie 
się do symboliki ptaka. 
 
Jeżeli uczeń nazywa emocje, 
lecz nie wyjaśnia symboliki /lub/ 
wyjaśnia symbolikę, lecz nie 
określa emocji– 0p. 
 
1p. za poprawność zapisu 
 

24. Np.  
Groza morskich straszydeł 
Okręt w pienistej zamieci 

0-2 2p. za podanie 4 metaforycznych 
tytułów poszczególnym strofom; 
1p. za podanie 3 metaforycznych 



Duch pełen wyobraźni 
Nieokiełznany pęd okrętu 
 
 

tytułów poszczególnym strofom; 
0p. za podanie dwóch 
metaforycznych tytułów;  
 
Jeżeli nadane tytuły nie maja 
metaforycznego charakteru – 0p. 
 

25. Np. 
Rdzeń: pająk- 
Oboczności: ą:ę, k:cz 

0-2 1p. za prawidłowe wypisanie 
rdzenia; 
1p. za prawidłowe wypisanie 
oboczności. 
 

Suma punktów: 72 
 

 

 


