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Zadanie 1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie  

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie 

NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 2. Analiza. Uczeń: 

3) rozróżnia narrację [...] trzecioosobową. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie  

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie 

NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 5. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie  

zawartych w nich informacji.  

 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście [...].  

 

Rozwiązanie 

NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie  

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 7. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc 

ich znaczenie. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Zadanie 8. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń:  

1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe 

wyrazów użytych w wypowiedziach ([...] 

okolicznik).   
 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 9. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. 

Uczeń:  

3) korzysta ze słownika: [...] frazeologicznego 

[...].    
 

Rozwiązanie 

NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 10. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi [...] pisemne; 

5) [...] uzasadnia własne zdanie [...].  

 

Schemat punktowania  

 

2 punkty – uczeń zajmuje stanowisko i uzasadnia swoją odpowiedź, podając dwa argumenty. 

Wypowiedź jest komunikatywna. 

 

Przykładowe rozwiązanie za 2 punkty 

 Warto uczyć się języków obcych, ponieważ ułatwia to porozumiewanie w innym kraju  

i znalezienie lepszej pracy.  

 Warto uczyć się języków obcych, bo dzięki temu możemy łatwiej porozumieć się  

z obcokrajowcami. Ułatwi nam to także zwiedzanie ciekawych miejsc za granicą.  

 

1 punkt – uczeń zajmuje stanowisko i podaje jeden argument. Wypowiedź jest komunikatywna. 

 

Przykładowe rozwiązanie za 1 punkt 

 Moim zdaniem trzeba uczyć się języków obcych, bo łatwiej wtedy znaleźć nową pracę.  

 Moim zdaniem znajomość języków obcych pomaga podczas podróży za granicą.  
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0 punktów – uczeń nie udziela odpowiedzi LUB wypowiedź jest na inny temat,  

                               LUB wypowiedź jest niekomunikatywna. 

 

Uwaga! 

Uczeń może przyjąć stanowisko za i przeciw, ale wówczas każdą z opcji musi uzasadnić jednym 

argumentem. 

 

 

Zadanie 11. (0–10) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi [...]  

pisemne w następujących formach 

gatunkowych: [...] opowiadanie [...]; 

dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, 

w którym się wypowiada;  

2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne 

z wymogami gatunku, tworząc spójną pod 

względem logicznym i składniowym wypowiedź 

na zadany temat.  

2. Świadomość językowa. Uczeń:  

3) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 

wysławiania się; świadomie dobiera synonimy 

i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;  

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc 

ich znaczenie; 

5) stosuje różne rodzaje zdań  

we własnych tekstach; dostosowuje szyk 

wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką 

nadaje przekazywanym informacjom;  

6) wykorzystuje wiedzę o składni  

w stosowaniu reguł interpunkcyjnych [...];  

10) stosuje poprawne formy odmiany 

rzeczowników, czasowników (w tym 

imiesłowów), przymiotników, liczebników  

i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów 

w związkach składniowych (zgody i rządu).  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

5) pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym [...]; 

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych 

[...]. 
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Schemat punktowania 

1. Treść (0–4) 

 

Oceniane cechy 

wypowiedzi ucznia 4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów 

Uczeń 

Realizacja tematu 

pisze opowiadanie 

zgodne  

z tematem. 

 

pisze opowiadanie 

zgodne  

z tematem. 

 

pisze opowiadanie 

w przeważającej 

części zgodne 

z tematem. 

podejmuje 

próbę 

napisania 

opowiadania 

na zadany 

temat. 

pisze 

opowiadanie 

na inny 

temat 

lub 

pisze pracę 

w innej 

formie. 

U
ro

zm
ai

ce
n

ie
 f

ab
u

la
rn

e 

Prezentowanie 

świata 

przedstawionego 

określa czas, 

miejsce, tworzy 

akcję 

i wprowadza 

bohaterów oraz 

konkretyzuje 

wszystkie 

elementy świata 

przedstawionego. 

określa miejsce, 

tworzy akcję 

i wprowadza 

bohaterów oraz 

konkretyzuje dwa 

elementy świata 

przedstawionego. 

określa miejsce, 

tworzy akcję 

i wprowadza 

bohaterów oraz 

konkretyzuje 

jeden element 

świata 

przedstawionego. 

podejmuje 

próbę 

tworzenia 

akcji 

i wprowadza 

bohaterów. 

Sposób 

prowadzenia 

narracji 

w sposób 

funkcjonalny 

posługuje się 

wybraną formą 

narracji. 

w sposób 

funkcjonalny 

posługuje się 

wybraną formą 

narracji. 

w przeważającej 

części stosuje 

wybraną formę 

narracji. 

znaczne 

zaburzenia 

w stosowaniu 

wybranej 

formy 

narracji. 

Sposób 

przedstawienie 

toku zdarzeń 

logicznie układa 

wydarzenia 

prowadzące  

do wydarzenia 

głównego. 

logicznie układa 

wydarzenia 

prowadzące  

do wydarzenia 

głównego. 

w przeważającej 

części logicznie 

układa 

wydarzenia 

prowadzące do 

wydarzenia 

głównego. 

znaczne 

zaburzenia 

logicznego 

uporządkowa-

nia wydarzeń. 

Elementy 

wzbogacające 

wypowiedź 

wzbogaca 

wypowiedź, np.: 

wprowadza 

dialog, opis, 

dynamizuje akcję, 

kreuje nastrój, 

buduje napięcie 

(konieczne trzy 

elementy). 

wzbogaca 

wypowiedź, np.: 

wprowadza 

dialog, opis, 

dynamizuje akcję, 

kreuje nastrój, 

buduje napięcie 

(konieczne dwa 

elementy). 

wzbogaca 

wypowiedź, np.: 

wprowadza 

dialog, opis, 

dynamizuje akcję, 

kreuje nastrój, 

buduje napięcie 

(konieczny jeden 

element). 

podejmuje 

próbę 

wzbogacenia 

wypowiedzi. 

 

Uwaga! 

W pracy krótszej od wyznaczonej objętości ocena Segmentacji, Stylu, Języka, Ortografii i Interpunkcji 

pozostaje na poziomie 0. 

 

2. Segmentacja tekstu (0–1) 

1 p. – segmentacja konsekwentna i celowa. 

0 p. – segmentacja przypadkowa lub brak segmentacji.  
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3. Styl (0–1) 

1 p. – styl stosowny, konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi.  

0 p. – styl niestosowny, niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi. 

 

4. Język (0–2) 

2 p. – dopuszczalnych 5 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub 

stylistycznych). 

1 p. – dopuszczalnych 6 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub 

stylistycznych). 

0 p. – powyżej 6 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub 

stylistycznych). 

 

5. Ortografia (0–1) 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy. 

0 p. – powyżej 4 błędów. 

 

6. Interpunkcja (0–1) 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy.  

0 p. – powyżej 4 błędów.  

 

 

Zadanie 12. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) określa temat i główną myśl tekstu. 

 

Rozwiązanie 

TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 13. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 2. Analiza. Uczeń: 

2) charakteryzuje postać mówiącą w utworze. 

 

Rozwiązanie 

TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 14. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście [...]. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

2. Analiza. Uczeń: 

4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie 

[...] i objaśnia ich rolę. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 16. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe 

części mowy ([...] zaimek [...]) i wskazuje 

różnice między nimi. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 17. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

4) rozróżnia informacje o faktach od opinii. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 18. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście [...]. 

 

Rozwiązanie 

TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 19. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi.  2. Świadomość językowa. Uczeń: 

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc 

ich znaczenie. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 
 

Rozwiązanie 

TAK 
 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 21. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 
 

Rozwiązanie 

A 
 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 22. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe 

części mowy ([...] przysłówek [...]) i wskazuje 

różnice między nimi. 
 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 


