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IX KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO – II ETAP POWIATOWY 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 
 

Nr 
zadania 

Ilość 
punktów 

Zasady przyznawania punktów 

I.A. 0-3 2 p. za podanie tekstu kultury i  za uzasadnienie wyboru, 
1 p.za  poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów)  

I.B. 0-3 2 p. za podanie 6 pojęć wraz z rzeczowym i precyzyjnym 
wyjaśnieniem w formie hasła, 
1 p. za podanie 5 lub 4  pojęć wraz z rzeczowym  
i precyzyjnym wyjaśnieniem w formie hasła, 
0 p. za podanie poniżej 4 pojęć, 
1 p. za poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. Uwaga! Nie przyznajemy tego punktu, jeśli 
za podanie pojęć jest 0 p. (Dopuszcza się 1 z podanych 
błędów) 

I.C. 0-3 1 p. za dokonanie interpretacji w formie komentarza, 
zawartej w 6-7 zdaniach, 
1p. za interesujący przekaz świadczący o kulturze i erudycji 
autora,  
1 p. za poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów) 

I.D. 0-3 2 p. za wskazanie 3 możliwości, 
0 p. za wskazanie 2 i mniej możliwości,  
1 p. za poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. Uwaga! Nie przyznajemy tego punktu, jeśli  
za wskazanie możliwości jest 0 p. (Dopuszcza się 1 z 
podanych błędów) 

I.E. 0-3 2 p. za dodanie swojej propozycji do galerii oraz za podanie 
rzeczowego uzasadnienia, 
1 p. za poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. Nie przyznajemy punktu za podanie tylko 
samej propozycji. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów). 

II.A. 0-2 1 p. za określenie nastroju, uczuć panujących na obrazie, 
1p. za poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów). 

II.B. 0-2 1 p. za określenie nastroju, uczuć powstających  u odbiorcy, 
1p. za poprawność językową, ortograficzną  
i interpunkcyjną. (Dopuszcza się 1 z podanych błędów) 

III.A. 0-3 3 p. za zredagowanie 5 metafor, 
2 p. za zredagowanie  4 i 3 metafor, 
0 p. za mniejszą ilość. 

III. B. 0-3 1 p. za prawidłowe wykorzystanie metafory, 
1 p. za oryginalność i uniwersalny charakter sentencji. 
Nie przyznaje się punktów za sentencję, jeśli pojawią się 
błędy ortograficzne, interpunkcyjne i językowe. 

Razem:  25p.  
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ZADANIE IV - 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 
połowę wyznaczonego miejsca. 
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. 

Znajomość i właściwe 
zastosowanie pojęć z wybranej 
dziedziny sztuki 

0-2 2 p. Uczeń posługuje się najważniejszymi 
pojęciami właściwymi dla danej 
dziedziny sztuki, wykazuje znajomość 
ich znaczenia, prawidłowo stosuje               
w zdaniach. 
1 p. Uczeń stosuje najważniejsze pojęcia, 
nie zawsze prawidłowo umieszcza je          
w zdaniach (dopuszczalne 2 błędy). 
0 p. Uczeń nie zna podstawowych pojęć     
z danej dziedziny lub nieprawidłowo je 
stosuje. 

Umiejętność opisu wybranych 
dzieł sztuki 

0-2 2 p. Uczeń wskazuje charakterystyczne 
elementy dzieła, opisuje najważniejsze 
cechy, posługując  się bogatym  
słownictwem. 
1 p. Uczeń pomija niektóre istotne 
elementy (ale opisuje najważniejsze), 
przedstawia cechy każdego z nich, nie 
zawsze stosuje adekwatne słownictwo. 
0 p. Uczeń pomija najważniejsze 
elementy, słownictwo ubogie. 

Umiejętność odniesienia się do 
kontekstu 

0-2 2 p. Uczeń prawidłowo dobiera 
przykłady do wybranego tematu, 
właściwie umieszcza je w kontekście (np. 
biograficznym, historycznym, 
kulturowym itp.). 
1 p. Nie wszystkie przykłady są 
odpowiednio dobrane do tematu 
(dopuszczalny 1 błąd), nie zawsze 
właściwie rozumie kontekst dzieła. 
0 p. Przykłady są niewłaściwie dobrane. 
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Poziom refleksji nad dziełami 
sztuki 

0-1 Praca ucznia cechuje się refleksyjnym 
podejściem do opisywanych dzieł sztuki. 

Własna interpretacja 0-2 2 p. Wyraźnie widoczne są subiektywne 
elementy w ocenie dzieła, uczeń 
wartościuje i wyciąga własne wnioski. 
1 p. Uczeń wartościuje niektóre                   
z opisywanych dzieł. 
0 p. W pracy nie występują subiektywne 
opinie. 

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:  15 p.  
 

Maksymalna  ilość punktów do uzyskania:   40  

Uwaga!  

 Do III etapu – wojewódzkiego mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy w etapie 
powiatowym uzyskają co najmniej 70% punktów (28), jednak nie więcej niż 50 
uczniów.  

 Jeśli liczba uczniów z punktacją powyżej 70% będzie większa niż 50, wówczas do 
etapu III zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą punktacją, którą określi 
Wojewódzka Komisja Konkursowa.  

 

 


