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XI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2013/2014  

Etap szkolny 

 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

Nr 

zada

nia 

Przewidywana odpowiedź ucznia Ilość 

punktów 

Zasady przyznawania 

punktów 

 
Część I  

TEKSTY I WYRAŻENIA „Z DUSZĄ” - ROZSZYFROWYWANIE ZNACZEŃ 

 

1.  

 

 

 

 

A. Człon porównywany: Hrabia, 

człon porównujący: żuraw, 

podstawa porównania: wyciągnięta 

szyja; 

0-2 1 p. za prawidłowe określenie 

wszystkich elementów 

porównania (poprawnie 

wypełniony wiersz) 

B. Człon porównywany: Gerwazy, 

człon porównujący: wilk, 

podstawa porównania: zachowanie w 

obliczu ataku. 

2. A  
1. judaszowe srebrniki – zapłata za 

zdradę 

2. wdowi grosz – dar serca, niewielka 

suma ofiarowana kosztem wyrzeczeń 

 

0-8 1 p. za poprawne podanie i 

wyjaśnienie znaczenia biblizmu. 

 

Nie przyznajemy punktu, jeśli 

uczeń podaje właściwy związek, 

ale nie podaje znaczenia. 

B  
1. niewierny Tomasz – ktoś nieufny, 

sceptycznie nastawiony, chcący 

wszystko sprawdzić 

2. miłosierny Samarytanin- ktoś 

litościwy, bezinteresownie niosący 

pomoc 

 

C  
1. kainowe znamię – znak zbrodni 

bratobójstwa 

2. salomonowy wyrok – 

sprawiedliwy wyrok, mądry 

 

D 
1. zakazany owoc- rzecz zakazana, a 

jednocześnie pożądana 

2. manna z nieba – nieoczekiwany 

dar, ratunek w trudnej sytuacji 



 2

 

3. A 
Np. „Źle zmyślać, źle i prawdę 

mówić w pańskim dworze”. 

0-1 1 p. za wypisanie cytatu 

będącego morałem. 

 

B 
Np 

· lis -  hipokryzja;  

· owca – naiwność, głupota 

0-2 1 p. za wyjaśnienie znaczenia 

symbolu. 

Jeśli uczeń nie wyjaśnia 

znaczenia symbolu lub uczyni to 

nieprawidłowo – nie 

przyznajemy punktu. 

 C 
 Np.   

· zachowanie lwa jest sprzeczne z 

jego słowami, żądając prawdy, 

domaga się pochlebstw; 

· lew wykorzystuje swą fizyczną 

przewagę nad innymi zwierzętami – 

zabija. 

 

0-2 1 p. za poprawne 

zinterpretowanie informacji 

zawartych w tekście i 

sformułowanie własnymi 

słowami argumentu. 

Jeśli uczeń zinterpretuje 

nieprawidłowo – nie 

przyznajemy punktu. 

4. Np. 

A. bohaterami są zwierzęta; 

 

0-4 1 p. za poprawnie sformułowany 

argument będący dowodem na 

to, że utwór jest bajką. 

Jeśli uczeń nie podaje  

właściwej argumentacji – 

zgodnej z gatunkiem – nie 

przyznajemy punktu. 

B. zwierzęta są alegoriami ludzkich 

cech; 

C. krótki utwór narracyjny, 

D. dydaktyczny charakter utworu,  

lub występuje morał  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

0-2 1 p. za w całości prawidłowo, 

przekształcony tekst bajki w 

mowie niezależnej; 

Nie przyznajemy punktu, jeśli 

uczeń posłużył się mową 

zależną. 

1 p. za poprawność językową, 

ortograficzną i interpunkcyjną. 

 

Część  II  

Z JĘZYKIEM ZA PAN BRAT 

 

6 A 0-2  1p. za poprawne narysowanie 

wykresu; 

1p. za odpowiednie pytania 

zapisane przy strzałkach 

wskazujących związki 

znaczeniowe miedzy wyrazami 

wypowiedzenia.  

 

 B. 0-4 4 p. za poprawnie wypełnione 
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bohaterowie – podmiot gramatyczny 

– rzeczownik; 

czasów – przydawka – rzeczownik; 

minionych – przydawka – imiesłów 

przymiotnikowy bierny; 

często – okolicznik stopnia  (jeśli 

uczeń określi jako okolicznik czasu - 

uznajemy) – przysłówek; 

stają się wzorami – orzeczenie 

imienne- łącznik (czasownik+ zaimek 

zwrotny się ) + orzecznik 

(rzeczownik); 

dla młodzieży – przydawka  – 

wyrażenie przyimkowe /lub/przyimek 

+ rzeczownik; 

współczesnej – przydawka – 

przymiotnik. 

wszystkie wiersze; nazwanie 

części mowy i części zdania  

3 p. jeśli uczeń popełni jeden 

błąd  

2 p. jeśli uczeń popełni dwa 

błędy  

1 p. jeśli uczeń popełni trzy 

błędy 

0 p. jeśli uczeń popełni więcej 

niż trzy błędy. 

 

7. A 
Uczeń układa dowolne zdanie 

współrzędnie złożone na bazie 

wypowiedzenia i określa rodzaj 

utworzonego zdania. 

 

 

0-2 1 p. za  poprawne utworzenie 

zdania współrzędnie złożonego 

na bazie wypowiedzenia i 

określenie rodzaju powstałego 

zdania. 

 

1 p. za  poprawne utworzenie 

zdania podrzędnie złożonego na 

bazie wypowiedzenia i 

określenie rodzaju powstałego 

zdania. 

 

Nie przyznajemy punktu, jeśli 

uczeń utworzył nieprawidłowe 

zdanie lub jeśli utworzył zdanie, 

a nie określił jego rodzaju bądź 

określił go błędnie.  

B 
Uczeń układa dowolne zdanie 

podrzędnie złożone na bazie 

wypowiedzenia i określa rodzaj 

utworzonego zdania. 

 

8. A oko – dwa wzorce odmiany 

zależne od znaczenia 
 

0-4  4 p. za poprawne wyjaśnienie 

wszystkich (siedmiu) 

osobliwości w odmianie 

rzeczowników 

3p. za poprawne wyjaśnienie 

sześciu osobliwości w odmianie 

rzeczowników 

2 p. za poprawne wyjaśnienie 

pięciu osobliwości w odmianie 

rzeczowników 

1 p.za poprawne wyjaśnienie 

czterech osobliwości w 

odmianie rzeczowników 

0 p. za poprawne wyjaśnienie 

czterech i mniej osobliwości w 

B Amerykanin – brak cząstki – in            

w l.mn.; 

 

C człowiek – zmiana tematu w l.mn.; 

 

D gimnazjum – brak odmiany                   

w l.poj.; 

 

E młodość – brak l.mn.; 

 

F drzwi – brak l.poj.; 
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G. kakao- nieodmienne. odmianie rzeczowników 

9. A akcent pada na przedostatnią 

sylabę – ludzie, wypożyczać, 

czytelniczka, domator; 

B akcent pada na 3. sylabę od końca 

– gotowałby, gramatyka, 

pracowaliście, osiemset, zrobiłbym, 

polityka; 

C akcent pada na 4. sylabę od końca- 

śpiewałybyście, maszerowalibyście. 

0-3 3 p. za poprawne pogrupowanie 

wszystkich wyrazów; 

2 p. jeśli uczeń popełni jeden 

błąd, 

1 p. jeśli uczeń popełni dwa 

błędy 

 
Część III 

W BLISKIM KONTAKCIE Z CYTATAMI I GATUNKAMI 

10. A. Julia – „Romeo i Julia” – William 

Szekspir – tragedia - dramat 

 

0- 5 1 p. za poprawnie wypełniony 

cały wiersz 

B. Władysław Jagiełło – „Krzyżacy” 

– powieść historyczna - epika 

 

C. Harpagon – „Skąpiec” – komedia - 

dramat 

 

D. Lis – „Mały Książę” – powiastka 

/baśń/przypowieść filozoficzna - 

epika 

 

E. Marcin Borowicz – „Syzyfowe 

prace” – powieść – epika 

 

11. A 

Np. demonstracja żalu, podkreślenie 

zalet zmarłego, ukazanie wielkości 

poniesionej straty itd.  

0-1 1 p. za poprawnie sformułowane 

dwa argumenty. 

Jeśli uczeń nie podaje  

właściwej argumentacji – 

zgodnej z gatunkiem – lub 

podaje tylko jeden argument - 

nie przyznajemy punktu. 

 B 

 Np.  
a. apostrofa – „Moja droga Orszulo” 

 

0-3 3 p. za poprawne wypisanie 

wszystkich środków 

artystycznych; 

2 p. za poprawne wypisanie 

czterech środków artystycznych; 

1 p. za poprawne wypisanie 

trzech środków artystycznych; 

0 p. za poprawne wypisanie 

dwóch i mniej środków 

artystycznych  

b. eksklamacja (wykrzyknienie)- 

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu 

moim, Moja droga Orszulo, tym 

zniknieniem swoim!” 

 

c. epitet – „maluczką (duszą)”, 

„wielkie (pustki)” 
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d. wyliczenie – „ Tyś za wszytki 

mówiła, za wszytki śpiewała,  

Wszytkiś w domu kąciki zawżdy 

pobiegała”  

 

e. metafora (przenośnia) – „A serce 

swej pociechy darmo upatruje” 

 

12. odp. A, D, F, H  

 

0-2 2 p. za wskazanie wszystkich 

poprawnych odpowiedzi. 

1 p. za wskazanie trzech 

poprawnych odpowiedzi. 

0 p. za wskazanie dwóch i mniej 

poprawnych odpowiedzi. 

13.  Np. Urszulka ruchliwa, gadatliwa, 

troskliwa, uśmiechnięta, otwarta; nie 

pozwala na frasunek matce, pilnuje, 

by ojciec nie przemęczał się pracą. 

0-2 2 p. za podanie pięciu cech 

Urszuli i użycie co najmniej 

dwóch cytatów 

1 p. za podanie czterech cech 

Urszuli i użycie co najmniej 

jednego cytatu 

0 p. za podanie trzech i mniej 

cech Urszuli 

14.   0-3 3 p. za poprawne uzasadnienie 

w odniesieniu do wybranego 

utworu wszystkich wskazanych 

cech noweli, 

2 p. za poprawne uzasadnienie 

w odniesieniu do wybranego 

utworu pięciu cech noweli, 

1 p. za poprawne uzasadnienie 

w odniesieniu do wybranego 

utworu czterech cech noweli. 

 

Jeśli uczeń uzasadnił trzy cechy 

lub mniej, bądź nie jest to trafne 

uzasadnienie – nie przyznajemy 

punktów.  
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Część IV  

 INTRYGUJĄCY BOHATER W AKCJI 

L.p. Kryteria Ilość 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

1. 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. 

2. Forma i 

kompozycja 

adekwatna do 

treści 

0-3 2 p. Uczeń dopasowuje formę do wybranego tematu – 

charakterystyka postaci połączona  z dynamicznym 

opisem sytuacji oraz z opisem przeżyć wewnętrznych. 

1p. dokonuje logicznej segmentacji, zachowuje 

właściwe proporcje między wstępem, rozwinięciem 

zakończeniem. 

3. Stosuje kryteria 

podane w 

poleceniu  

0-6 Uczeń: 

a. przedstawia bohatera - kim jest i co robi, 

b. opisuje jego wygląd, kładąc nacisk na szczególne 

lub charakterystyczne cechy, 

c. określa rolę bohatera w środowisku, w którym 

przebywa, podkreślając sposób budowania  relacji z 

innymi, 

d. uwzględnia jego przeżycia wewnętrzne – mile 

widziany monolog wewnętrzny, 

e. prezentuje go w działaniu, podkreślając sposób 

podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów,  

styl reagowania,  

f. wyraża swój stosunek do bohatera. 

4 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). 

5. Ortografia 0-1 Uczeń popełnia nie więcej niż 2 błędy ortograficzne. 

6.  Interpunkcja 0-1 Uczeń popełnia nie więcej niż 2 błędy interpunkcyjne. 

 Razem:  13 p.  
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UWAGA! W przypadku kryteriów (punkt 3- a. b. c. d. e. f.) konieczne jest ich 

naniesienie w pracy ucznia na lewym marginesie.  

Wszystkie kryteria oraz przyznana przez komisję konkursową liczba punktów za 

zadanie 15. powinny zostać wyszczególnione pod pracą pisemną ucznia. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania z testu: 65 

 

 


