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X KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO – III  ETAP WOJEWÓDZKI 

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 co najmniej 2 

strony formatu A4. 

Uwaga! W przypadku niezgodności                  

z tematem lub zbyt krótkiej pracy nie 

przyznajemy punktów w pozostałych 

kryteriach. 

Forma adekwatna do treści 0-1 1 p. Uczeń dopasowuje formę do 

wybranego tematu. Dokonuje logicznej 

segmentacji tekstu. Zachowuje właściwe 

proporcje między wstępem, rozwinięciem                      

a zakończeniem. 

Odpowiedni dobór przykładów – 

tekstów kultury  na poparcie 

danego motywu 

0-2 2 p. Uczeń dobiera 3 właściwe teksty 

kultury na  uzasadnienie stwierdzenia – 

potwierdzające  lub przeczące. 

1 p. Uczeń dobiera 2 właściwe teksty 

kultury na uzasadnienie stwierdzenia – 

potwierdzające  lub przeczące. 

0 p. Uczeń dobiera tylko 1 właściwy tekst 

kultury na uzasadnienie stwierdzenia – 

potwierdzający  lub przeczący. 

Umiejętność opisu tekstów 

kultury  pod kątem wybranego 

motywu 

0-2 2 p. Uczeń opisuje teksty kultury, 

wyodrębnia ich cechy pod kątem 

zastosowania  konkretnego motywu, 

odnosi się do kontekstu kulturowego. 

1 p. Uczeń pomija niektóre istotne 

elementy opisu tekstu kultury pod kątem 

zastosowania  konkretnego motywu, w 

nieznacznym stopniu odnosi się do 

kontekstu  kulturowego (ale opisuje 

najważniejsze). 

0 p. Uczeń pomija najważniejsze 

elementy opisu tekstu kultury pod kątem 

zastosowania  konkretnego motywu, nie 

wykorzystuje kontekstu kulturowego. 

Poziom refleksji nad prezentacją 

motywu 

0-1 Praca ucznia cechuje się refleksyjnym 

podejściem do wybranego motywu. 

Własna interpretacja 0-2 2 p. Wyraźnie widoczne są subiektywne 

elementy w analizie motywu, uczeń 

wartościuje i wyciąga własne wnioski. 

1 p. Uczeń wartościuje niektóre                              

aspekty motywu. 

0 p. W pracy nie występują subiektywne 



2 
 

opinie i spostrzeżenia. 

Kompozycja 0-1 Uczeń zachowuje ciąg przyczynowo-

skutkowy, stosuje wskaźniki spójności               

i zachowuje klarowną narrację. 

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:  13 p.  

 

Maksymalna  ilość punktów do uzyskania z pracy pisemnej:   13  

 


