
IX KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

Nr 

zadania 

Odpowiedź ucznia Ilość 

punktów 

Zasady przyznawania 

punktów 

1. Np. Ewa swym 

nieodpowiedzialnym 

zachowaniem zmieniła bieg 

istniejącej już historii 

biblijnej. W związku          z 

tym Biblia powinna powstać 

na nowo. 

0-2 1 p. za prawidłowe wyjaśnienie 

w 1 lub 2 zdaniach, 

1 p. za poprawność językową, 

ortograficzną i interpunkcyjną. 

2.  0-3 1 p.  za właściwie rozwiniętą 

treść dialogu; utrzymanie się w 

groteskowej konwencji, 

1 p. za właściwą formę zapisu 

rozmowy typową dla dramatu, 

1 p. za poprawność językową, 

ortograficzną i interpunkcyjną. 

 

3.  Np. Bohaterowie prowadzą 

dialog, Tekst główny 

stanowią wypowiedzi 

Adama, Ewy, Węża. Tekst 

poboczny (didaskalia) 

informuje o ruchu 

scenicznym, mimice 

aktorów, rekwizytach. 

0-1 1 p za podanie i wyjaśnienie 

trzech cech rodzaju literackiego 

– dramatu, 

0 p. za podanie mniejszej ilości 

cech. 

 

4. Np. Biblia (Księga Rodzaju) 

jabłko – symbol  zła, 

grzechu;  

mitologia – mit o wojnie 

trojańskiej, jabłko – symbol 

niezgody. 

0-2 2 p. za podanie dwóch 

przykładów tekstów i 

wyjaśnienie znaczenia obu 

symboli, 

1 p. za podanie jednego 

przykładu tekstu i wyjaśnienie 

znaczenia symbolu, 

Jeśli uczeń podaje przykład 

tekstu, lecz nie wyjaśnia 

znaczenia symbolu lub uczyni to 

nieprawidłowo – nie 

przyznajemy punktu. 

5. Np. Niedaleko pada jabłko 

od jabłoni - zwrot 

podkreślający cechy 

rodziców dziedziczone przez 

dzieci; 

Zdrowy jak jabłko / 

Rumiany jak jabłko - 

synonim zdrowia; 

Stłuc kogoś na kwaśne 

jabłko - zbić kogoś bardzo 

0-1 1 p. za podanie i wyjaśnienie  

powiedzenia lub zwrotu. 

 



mocno; 

Jakie jabłko, taka skórka, 

jaka matka, taka córka - 

przysłowie odnoszące się do 

cech dziedzicznych 

6. Np. myśliciel,  

człowiek zdolny do poznania 

prawdy o sobie i o świecie,  

człowiek posiadający bogate 

doświadczenie wynikające z 

jego przeżyć,  

człowiek mający zaufanie do 

rozumu.  

Pochodzenie imienia - 

słynne stwierdzenie 

Kartezjusza „Myślę, więc 

jestem” 

0-2 1p.za prawidłowe wyjaśnienie 

nazwy imienia, 

1p. za podanie nazwiska filozofa 

– Kartezjusza lub przytoczenie 

słynnej sentencji „Myślę, więc 

jestem” (łac. „Cogito ergo 

sum”). 

7. 1. Dobór określeń- 

Lewa noga: normalna, 

optymistyczna, przykrótka, 

chłopięca, itp. 

Prawa noga: chuda, z 

dwiema bliznami, 

szlachetnie sztywna, itp. 

2. Porównanie do postaci 

literackich:  

Lewa noga: Sancho Pansa 

Prawa noga: błędny rycerz 

3. Lewa noga: np. spokojny, 

wyważony, konserwatywny, 

ale bez podejmowania 

ryzyka i wyzwań, 

konformistyczny. 

Prawa noga: np. odważny, 

szlachetny, skłonny do 

podejmowania wyzwań, 

liberalny, 

nonkonformistyczny. 

4. Środek stylistyczny - 

kontrast 

0-4 1 p.za każde określenie podane 

w p. 1 tabeli, 

1 p. za podanie postaci 

literackich w p. 2 tabeli, 

1 p. za określenie stosunku do  

życia w p. 3 tabeli, 

1 p. za podanie środka 

stylistycznego w p. 4 tabeli – 

kontrast. 

(Jeśli pojawia się jakakolwiek 

błędna odp. lub odp. na 
poszczególne punkty są 
wypełnione tylko  częściowo - nie 
przyznajemy punktu) 

8. Np.  być (już) gdzieś jedną 

nogą, dać nogę, być jedną 

nogą na tamtym świecie, 

skoczyć na jednej nodze, iść 

noga za nogą, noga się komu 

powinęła, wstać lewą nogą, 

itp. 

0-1 1 p. za podanie frazeologizmu 

oraz za właściwe użycie go w 

zdaniu. 

9. Np. Wybór postawy zgodny 

z „lewą nogą”; argumenty 

uwzględniające  - spokój, 

0-4 3 p. za podanie 3 argumentów 

do wybranego stanowiska, 

2 p. za podanie 2 argumentów 



stabilizację, bezpieczeństwo 

Wybór postawy zgodny z 

„prawą nogą”; argumenty 

uwzględniające  - dynamikę, 

rozwój, ryzyko połączone z 

bólem, twórczość. 

Wybór postawy z  

uwzględnieniem „dwóch 

nóg”, argumenty 

uwzględniające -  zmienność 

życia, nieprzewidywalność, 

elastyczność,  mądrość, 

dojrzałość. 

do wybranego stanowiska,  

1 p. za podanie 1 argumentu do 

wybranego stanowiska, 

1 p. za poprawność zapisu 

(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 

od jego kategorii; więcej niż 1 

błąd – 0 p.). 

10. Np. Z. Herbert sugeruje, że 

świat wyobraźni powinien 

być wyrażany w 

przemyślany, 

zorganizowany  sposób, aby 

mógł być czytelny dla 

innych. 

 

W analizowanym wierszu 

opis każdej nogi zawarł w  

oddzielnej zwrotce, 

zaczynającej się od słów: 

lewa, prawa, aby wyraźny 

był kontrast pomiędzy nimi, 

zaś  ostatnia wskazuje na 

fakt, że w życiu korzystamy 

z jednej i drugiej, co stanowi 

filozoficzne podsumowanie 

prowadzonego wywodu. 

0-2 1p. za  wskazanie, że 

wyobraźnia i myślenie „pracują” 

równolegle i każda twórcza  

myśl musi mieć formę, aby była 

czytelna dla innych. 

 

1p. za podanie uzasadnienia 

ukazującego spójność  budowy 

wiersza z koncepcją. 

 

 

 

 

11. ballada 0-1 1p. za właściwą odpowiedź 

12. Np. duch, straszydło, 

fantom, mara, zjawa, 

koszmar, itp. 

0-2 2 p. za podanie 4 wyrazów 

bliskoznacznych, 

1 p. za podanie 3 wyrazów 

bliskoznacznych,  

0 p. za dwa i mniej 

13. 1. apostrofa 

2. np. „O rety, olaboga!” 

3. wyrazy 

dźwiękonaśladowcze 

4. np. „Czemuś skąpił 

mozołu?” 

5. metafora 

6. „Wylazł z rowu dusiołek, 

jak półbabek z łoża” 

0-3  3 p. za trafne nazwanie środka 

stylistycznego i za właściwy 

jego dobór z tekstu. 

2 p. za brak 1 odpowiedzi, 

1 p . za brak 2 odpowiedzi 

14.   0-6 1 p. za zawarcie wypowiedzi w 

7-8 zdaniach, 

2 p. za elementy charakterystyki  



(1 p. za wykorzystanie 

elementów charakterystyki 

zawartej w wierszu, 1 p. za 

elementy twórcze – odwołanie 

się do wyobraźni), 

1 p. za zwartą i spójną 

kompozycję, 

1 p. za poprawność językową, 

1 p. za poprawność 

ortograficzną i interpunkcyjną 

(dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd 

interpunkcyjny). 

15.  0-2 1 p. za trzy  argumenty 

(mniejsza ilość argumentów lub 

ich ogólnikowa treść – 0 pkt.) 

1 p. za poprawność zapisu 

(dopuszczalny 1 błąd niezależnie 

od jego kategorii; więcej niż 1 

błąd – 0 pkt.) 

16.  wyrazy pokrewne, 

 wyrazy bliskoznaczne 

(synonimy), 

 homonim. 

 

0-1 1 p. za podanie wszystkich 

poprawnych odpowiedzi. 

 

17. Uczeń uzupełnia zdania 

orzecznikami w wymaganej 

formie. 

0-1 1 p. za wszystkie poprawne 

odpowiedzi, 

0 p. jeżeli nawet                               

1 odpowiedź będzie błędna. 

18. np.  

a. Z trudem znosiłem jego 

narzekania. 

b.  Z pomocą całej rodziny 

udało mi się namówić 

Łukasza do rozmowy             

o lekturach, które go czekają                      

w szkole. 

c. No i co to za książka? 

0-1 1 p. za wszystkie dobrze 

wypisane wypowiedzenia, 

0 p. za mniej niż 3 dobrze 

wypisane przykłady. 

19. Np. małe ukwiecone piekło, 

łańcuch z róż, więzienie                 

z powietrza, łupacz kamieni 

itp. 

0-2 1 p. za trafne wskazanie trzech 

metafor, 

1 p.  za sensowne i poprawne 

pod względem językowym 

wyjaśnienie.  

 

20. Np. podkreśla zależność 

człowieka od rzeczy;  

człowiek znajduje się we 

władaniu rzeczy 

0-1 1 p. za wyjaśnienie zagrożenia 

oraz za poprawność językową. 

21.  0-2 1p. za zastosowanie 

frazeologizmów, 



1p. za zredagowanie 

wypowiedzi o charakterze 

podsumowującym wykonywane 

zadanie 

Suma punktów: 44 

punkty 

 

                                                                               

Zalecenia dla Komisji 

 Przyznajmy tylko całe punkty. 

 W II etapie – powiatowym mogą wziąć udział uczniowie, którzy w etapie I - 

szkolnym uzyskali co najmniej 28 punktów, jednak nie więcej niż 150 uczniów z 

całego województwa. 

 


