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Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne, spełniające warunki zadania. 

Błąd rzeczowy dotyczący lektur obowiązkowych skutkuje przyznaniem 0 punktów. 

 

Zadanie 1. (0–1) 

 

Podstawa programowa 20121 Podstawa programowa 20172 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

  

Rozwiązanie  

TAK TAK 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977); II etap edukacyjny: klasy IV–VI. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356); II etap 

edukacyjny: klasy VII i VIII.   
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Zadanie 2. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

  

Rozwiązanie  

TAK TAK 

 
Zadanie 3. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające  

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 
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Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

  

Rozwiązanie  

BD 

 
Zadanie 4. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające  

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

A 
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Zadanie 5. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

 

1. Czytanie utworów literackich. 

Uczeń:  

7) określa w poznawanych tekstach 

problematykę egzystencjalną […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna  

 

5.1. (0–1)  

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

Dziewczyna dostrzega, że Scrooge stał się chciwy, zaczęły liczyć się dla niego tylko pieniądze.  

Dziewczyna dostrzega, że dla Scrooge’a najważniejsze stały się pieniądze. 

Scrooge zmienił swój system wartości. Stał się materialistą.  

 

5.2. (0–1)  

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 2 punkty 

Scrooge mówi, że był wtedy zbyt młody.  

Ścrooge mówi, że był młokosem. 

 

 



Strona 6 z 34 
 

Zadanie 6. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

B 

 
Zadanie 7. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Rozwiązanie  

TAK TAK 

 
Zadanie 8. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi; 

9) wyciąga wnioski wynikające  

z przesłanek zawartych  

w tekście[…]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia […] argumentów;  

6) przeprowadza wnioskowanie jako 

element wywodu argumentacyjnego. 

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – poprawne uzasadnienie i podanie dwóch przykładów sytuacji z lektury. 

1 pkt – poprawne uzasadnienie i podanie jednego przykładu sytuacji z lektury. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

Moim zdaniem postępowanie Scrooge’a zmieniło się po wizycie duchów, bo zmienił swoje zachowanie i podejście do ludzi. Po wizycie duchów: 

 zamawia i posyła ogromnego indyka rodzinie Cratchitów 

 podwyższa pensję pracownikowi Cratchitowi 

 postanawia wpłacić datek na fundusz dla ubogich 

 odwiedził w święta swojego siostrzeńca i jego rodzinę 

 pozwolił swojemu pracownikowi dołożyć węgla do kominka i nakazał mu kupno nowego piecyka 

 obiecał wspomóc swojego pracownika. 

 

Uwaga. Uczeń w uzasadnieniu wymienia dwa wybrane przykłady sytuacji z lektury. 
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Zadanie 9. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji.  

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi.  

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury […] światowej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […].  

Lektura obowiązkowa 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

  III. Tworzenie wypowiedzi. 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia tezy i hipotezy oraz 

argumentów przy tworzeniu […] 

tekstów argumentacyjnych. 

 

9.1. (0–1)  

 

Zasady oceniania  

1 pkt – podanie poprawnego tytułu. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

Pan Tadeusz 

Quo vadis 

Mały Książę 

 

9.2. (0–1)  

 

Zasady oceniania  

1 pkt – poprawne wyjaśnienie. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

 Bohaterem, który przeżył przemianę tak jak Scrooge, był Jacek Soplica. Jacek postanowił odkupić swoje winy i zdecydował się pracować na rzecz swojego 

kraju jako tajny emisariusz. 

 Bohaterem, który przeżył przemianę, był Marek Winicjusz. Nie opuścił swojej ukochanej, kiedy rozpoczęły się prześladowania chrześcijan.  

 Taką samą przemianę przeżył Mały Książę. Po tym, jak zrozumiał, czym jest miłość, postanowił wrócić na swoją planetę, do róży.  

 

Uwaga. Jeśli zdający poda tylko imię i nazwisko lub pseudonim bohatera, otrzymuje 0 punktów.  

 

Zadanie 10. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

5) pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym […].  

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 
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Zadanie 11. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

3. Świadomość językowa. Uczeń; 

1) rozpoznaje podstawowe funkcje 

składniowe wyrazów użytych  

w wypowiedziach ([…] podmiot 

[…]).  

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 

 

Zadanie 12. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury.  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Rozwiązanie 

TAK NIE 

 

Zadanie 13. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury.  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

C 

 

Zadanie 14. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

  III. Tworzenie wypowiedzi. 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia […] argumentów;  
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6) przeprowadza wnioskowanie jako 

element wywodu argumentacyjnego; 

7) zgadza się z cudzymi poglądami 

lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – podanie cechy i jej uzasadnienie. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

 Cecha: gościnny 

Przykład z tekstu potwierdzający tę cechę: zapraszał na Zamek Królewski wybitnych twórców i artystów i podawał bardzo dobre jedzenie. 

 Cecha: serdeczny 

Przykład z tekstu potwierdzający tę cechę: rozmawiał z gośćmi w bardzo miły sposób, zabawiał gości rozmową.  

 

Zadanie 15. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury.  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 
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Zadanie 16. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

ładnie wyglądały; były ładnie podane; były ładnie ułożone na półmiskach 

 

Zadanie 17. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

 Sformułowanie „na obiadach czwartkowych panowała atmosfera wolności słowa” oznacza, że każdy mógł swobodnie wypowiadać się na każdy temat. 

 Słowa te oznaczają, że każdy mógł powiedzieć to, co myśli i nikt się nie obrażał.  
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Zadanie 18. (0–2) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

  

 

18.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 

 

18.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 
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Zadanie 19. (0–1) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 

 

Zadanie 20. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

2) rozpoznaje w tekście zdania […] 

pojedyncze […]. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

D 
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Zadanie 21. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  II. Kształcenie językowe. 

3. Poznawanie podstawowych pojęć 

oraz terminów służących do 

opisywania języka i językowego 

komunikowania się ludzi. 

1. Gramatyka języka polskiego. 

Uczeń: 

2) rozpoznaje wyraz podstawowy  

i wyraz pochodny; [...] rozpoznaje 

rodzinę wyrazów […].  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

NIE TAK 

 

Zadanie 22. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich 

[…]. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury polskiej […]. 

Lektura obowiązkowa 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. 
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22.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

Pan Tadeusz 

 

22.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

Wzywanie na obiad dźwiękiem dzwonu, zajmowanie w określony sposób miejsc za stołem 

 

Zadanie 23. (0–3) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

5) tworzy wypowiedzi pisemne  

w następujących formach 

gatunkowych: […] ogłoszenie […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia […] argumentów […]. 
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Zasady oceniania 

 

Treść i forma:  

2 pkt 

 

treść zgodna z poleceniem, uwzględniona zachęta do czynnego uczestnictwa w wydarzeniu; uwzględnionych 5 elementów dotyczących formy: 

kto ogłasza? dla kogo? o czym? kiedy się odbywa? gdzie się odbywa? 

1 pkt treść zgodna z poleceniem, uwzględniona zachęta do czynnego uczestnictwa w wydarzeniu; uwzględnione 4 elementy dotyczące formy: kto 

ogłasza? ORAZ/ALBO dla kogo? ORAZ/ALBO o czym? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

0 pkt 

 

treść niezgodna z poleceniem ALBO treść zgodna z poleceniem, ale uwzględnione tylko 3 elementy dotyczące formy: kto ogłasza? 

ORAZ/ALBO dla kogo ? ORAZ/ALBO o czym? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

 

Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  

1 punkt – łącznie nie więcej niż trzy błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  

0 punktów – łącznie cztery lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).  

 

Przykładowe rozwiązanie 

 

Samorząd Szkolny informuje, że w naszej szkole zostanie zorganizowana wystawa pt. „Uczestnicy obiadów czwartkowych”. Wystawa prac będzie miała miejsce 

na parterze szkoły – hol główny. Prace będą prezentowane w dniach 1–21 marca 2019 r. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli, by w czasie przerw 

obejrzeli wystawę, na której zostaną pokazane między innymi portrety znanych osób, które król Stanisław August Poniatowski zapraszał na Zamek Królewski. 

Samorząd Szkolny 

 

ZASADY OCENIANIA WYPRACOWAŃ 

 

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt. Nie sprawdza i nie zaznacza żadnych błędów w pracy. Egzaminator 

umieszcza dopisek – „Praca nie na temat”. 

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 

0 pkt. Nie sprawdza i nie zaznacza żadnych błędów w pracy. Egzaminator umieszcza dopisek – „Brak odwołania do lektury obowiązkowej”. 

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt. 

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. Uczeń napisał tylko wstęp), egzaminator przyzna 0 pkt w każdym kryterium. 

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 130 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów 

retorycznych oraz kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator przyzna 0 punktów. 

6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 

lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia, 

zostanie unieważniony. 
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7. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach uczniów, którym przyznano takie dostosowanie 

warunków przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym. 

8. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi 

zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. Nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie 

podlegała ocenie. 

9. Wprowadza się oznaczenie literowe błędów: błąd rzeczowy – rzecz.  

 
Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne. 

 

Zadanie 24. (0–20) 

Wypracowanie o charakterze argumentacyjnym  

 

Temat 1. 

Czy spełnianie marzeń może prowadzić do szczęścia? Napisz rozprawkę, w której rozważysz przedstawiony problem. W argumentacji odwołaj się do 

lektury obowiązkowej (wybranej spośród wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego). Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 

wyrazów. 

 

Uwaga.  

 Temat umożliwia sformułowanie tezy lub hipotezy oraz różnych argumentów dotyczących tego, czy spełnianie marzeń może prowadzić do szczęścia. 

 Teza lub hipoteza musi być zgodna z poleceniem, wybraną lekturą obowiązkową oraz innym utworem literackim (może to być również druga lektura 

obowiązkowa). 

 Argumenty muszą odnosić się do wybranych utworów literackich, ale nie mogą być ich streszczeniem. 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) określa temat i główną myśl 

tekstu; 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich [...].  

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury polskiej i światowej [...]. 

1. Czytanie utworów literackich. 

Uczeń:  

7) określa w poznawanych tekstach 

problematykę egzystencjalną 

i poddaje ją refleksji;  

9) wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich odwołania do 
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3. Kształcenie umiejętności 

uczestniczenia w kulturze polskiej  

i europejskiej [...]. 

6. Poznawanie wybranych dzieł 

wielkich pisarzy polskich [...]. 

wartości uniwersalnych związane 

z postawami społecznymi, 

narodowymi, religijnymi, etycznymi 

[...]; 

11) wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich potrzebne 

konteksty […]. 

 

Zna lektury obowiązkowe. 

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze 

[…]. 

2) konfrontuje sytuację bohaterów  

z własnymi doświadczeniami; 

3) wyraża swój stosunek do postaci. 

2. Analiza. Uczeń: 

10) charakteryzuje i ocenia 

bohaterów. 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) odbiera teksty kultury na 

poziomie dosłownym i przenośnym. 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń 

odczytuje wartości pozytywne […] 

wpisane w teksty kultury […]. 

II. Kształcenie językowe.  

2. Rozwijanie rozumienia twórczego  

i sprawczego charakteru działań 

językowych oraz formowanie 

odpowiedzialności za własne 

zachowania językowe.  

5. Kształcenie umiejętności 

poprawnego [...] pisania zgodnego  

z zasadami [...] pisowni polskiej.  

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) stosuje poprawne formy 

gramatyczne wyrazów odmiennych; 

5) pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym […]; 

6) poprawnie używa znaków 

interpunkcyjnych […]; 

7) operuje słownictwem  

z określonych kręgów tematycznych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

2. Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się w określonych 

formach wypowiedzi [...] 

pisemnych.  

5. Rozwijanie umiejętności 

stosowania środków stylistycznych  

i dbałości o estetykę tekstu oraz 

umiejętności organizacji tekstu.  

1. Elementy retoryki. Uczeń:  

1) funkcjonalnie wykorzystuje 

środki retoryczne oraz rozumie ich 

oddziaływanie na odbiorcę;  

2) gromadzi i porządkuje materiał 

rzeczowy potrzebny do tworzenia 

wypowiedzi […]; 

3) tworzy wypowiedź, stosując 

odpowiednią dla danej formy 

gatunkowej kompozycję oraz zasady 

spójności językowej między 
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akapitami; rozumie rolę akapitów 

jako spójnych całości myślowych  

w tworzeniu wypowiedzi pisemnych 

oraz stosuje rytm akapitowy 

(przeplatanie akapitów dłuższych  

i krótszych); 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia tezy i hipotezy oraz 

argumentów przy tworzeniu 

rozprawki oraz innych tekstów 

argumentacyjnych; 

5) odróżnia przykład od argumentu;  

6) przeprowadza wnioskowanie jako 

element wywodu argumentacyjnego;  

7) zgadza się z cudzymi poglądami 

lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie.  

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi  

w następujących formach 

gatunkowych: […] rozprawka […]. 

 

Zasady oceniania 

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu 

 w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu 

 wypowiedź jest w całości na temat. 

 

2 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.  

 Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

1 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 
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 Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB 

 W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 

0 pkt  Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. ALBO 

 Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma). 

 

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt. 

 

2. Elementy retoryczne 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 argumentacja w pracy jest wnikliwa 

 argumenty są poparte właściwymi przykładami 

 argumenty są przedstawione w sposób uporządkowany, np. są przedstawione od najbardziej do najmniej ważnego albo są zapisane w porządku argument – 

kontrargument. 

 

5 pkt  Pogłębiona argumentacja. 

 Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w 

funkcji argumentacyjnej. 

 Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane. 

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 

3 pkt  Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości. 

 Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej. 

 Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane. 

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 

1 pkt  Podjęta próba argumentowania. 

 Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie omówionych przykładów, powiązanych z problemem określonym w temacie. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt. 
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3. Kompetencje literackie i kulturowe 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób 

funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują 

to, o czym pisze 

 uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, 

bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma. 

 

2 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga). 

 Poprawność rzeczowa. 

1 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

ALBO 

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

ALBO 

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne 

wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 

 Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt. 

 

4. Kompozycja tekstu 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list – zwrot do adresata, 

wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny 

 wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i 

akapitami tekstu 

 wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli 

 wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość. 
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2 pkt  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 

 Graficznie wyodrębnione akapity. 

 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.  

1 pkt  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 

 Graficznie wyodrębnione akapity. 

 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt. 

 

5. Styl 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego 

w odmianie mówionej 

 styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy 

jest to uzasadnione (czy czemuś to służy). 

 

2 pkt  Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. 

 Jednolity. 

1 pkt Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 

0 pkt Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt. 

 

6. Język 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in.: 

 czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), 

czy też ograniczył się do najprostszych środków językowych 

 czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność 

w zrozumieniu tekstu. 

W ocenie należy również uwzględnić liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 
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Oceniając język wypowiedzi, należy najpierw ocenić zakres użytych środków językowych, a następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustala się 

na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Poprawność środków 

 

Zakres środków 

Nie więcej niż 2 

błędy językowe 

3–4 błędy 

językowe 

5–6 błędów 

językowych 

7–9 błędów 

językowych 

10 lub więcej 

błędów 

językowych 

Szeroki zakres środków językowych, tzn.  

 zróżnicowana składnia 

 zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata 

frazeologia, precyzyjne słownictwo, 

umożliwiające pełną i swobodną realizację 

tematu. 

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. 

składnia i leksyka stosowne / odpowiednie do 

realizacji tematu. 

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 

Wąski zakres środków językowych, tzn. 

składnia i leksyka proste / ograniczone, 

utrudniające realizację tematu. 

2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 

 

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków językowych i popełnił 4 błędy językowe, należy przyznać 2 pkt w tym 

kryterium. 

 

7. Ortografia 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 

1 pkt 2–3 błędy ortograficzne. 

0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych. 
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8. Interpunkcja 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

1 pkt Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 

0 pkt 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych. 

 

 

Przykładowe rozwiązanie 

 

W swojej pracy postaram się udowodnić, że spełnianie marzeń może prowadzić do szczęścia. Człowiek, któremu udaje się spełnić swoje ukryte pragnienia, 

jest szczęśliwy, zadowolony z życia i z tego, co udało mu się osiągnąć.  

Bohaterem, który poznał smak szczęścia dzięki temu, że spełnił swoje marzenie, był Mały Książę. Chłopiec na swojej planecie czuł się samotny, brakowało 

mu przyjaciela, z którym mógłby rozmawiać, więc postanowił wyruszyć w podróż. Jego marzeniem było spotkanie kogoś, kogo mógłby nazwać przyjacielem. 

Udało mu się to na planecie Ziemia. Poznał tu lisa, z którym zbudował więź. To dzięki niemu podczas spotkania z różami uświadomił sobie, że róża, którą 

zostawił na planecie, jest dla niego najważniejsza. Mały Książę zrozumiał, czym jest prawdziwa przyjaźń. To właśnie dlatego zdecydował, że wróci na swoją 

planetę B-612. Pragnienie powrotu i chęć spotkania z różą były tak wielkie, że bohater gotów był nawet umrzeć, by je spełnić. Cieszył się z tego, że wraca do 

domu i do swojej przyjaciółki. Czuł, że podróż w poszukiwaniu przyjaciela przyniosła mu szczęście, a także wiele go nauczyła. Odtąd Mały Książę już wiedział, 

że nigdy nie będzie sam. 

W literaturze możemy odnaleźć także utwory, których bohaterowie mieli zupełnie inne marzenia niż Mały Książę. W „Kamieniach na szaniec” Aleksandra 

Kamińskiego Rudy, Alek i Zośka zaangażowali się w walkę z okupantem, ponieważ pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie. Każdy nawet najdrobniejszy sukces, który 

przybliżał ich do tego celu, sprawiał, że czuli się szczęśliwi. Mieli poczucie, że robią coś dobrego, coś ważnego. Spełniali marzenie o wolnej ojczyźnie, chociaż 

było ono okupione bardzo dużym kosztem. Wiedzieli, że mogą zginąć, ale byli przekonani, że nawet tak wysoką cenę warto zapłacić za poczucie wolności. Myślę, 

że w chwili śmierci byli szczęśliwi, bo wiedzieli, że oddali życie za ojczyznę.  

Przedstawione przeze mnie argumenty dowodzą, że warto spełniać marzenia, bo dzięki temu czujemy się szczęśliwsi. Mamy określony cel w życiu i dążymy 

do jego realizacji. Chęć spełnienia marzeń sprawia, że łatwo się nie poddajemy. Dzięki temu mamy również szansę poznać, jakie są nasze możliwości.  

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 pkt – forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu – rozprawka; zostały uwzględnione pozostałe elementy 

polecenia – uczeń odwołuje się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego; wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego 

w poleceniu. 

2. Elementy retoryczne: 5 pkt – pogłębiona argumentacja; argumenty zilustrowane trafnymi przykładami; uczeń porządkuje argumentację – zaczyna od 

lektury obowiązkowej Mały Książę, a kończy pracę argumentem odnoszącym się do utworu literackiego – Kamienie na szaniec. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 pkt – funkcjonalne wykorzystanie przywołanych utworów literackich; poprawność rzeczowa. 

4. Kompozycja tekstu: 2 pkt – zgodna z formą wypowiedzi, wypowiedź spójna i logiczna podzielona na funkcjonalne, graficznie wyodrębnione akapity. 
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5. Styl: 2 pkt – odpowiedni do treści i formy wypowiedzi, jednolity. 

6. Język: 4 pkt – szeroki zakres środków językowych (zróżnicowana składnia, leksyka) umożliwiających pełną i swobodną realizację tematu. 

7. Ortografia: 2 pkt – praca bez błędów ortograficznych. 

8. Interpunkcja: 1 pkt – praca bez błędów interpunkcyjnych. 

 

 

Wypracowanie o charakterze twórczym 

 

Temat 2. 

Wyobraź sobie, że po wizycie duchów Ebenezer Scrooge mógł się spotkać ze swoją dawna ukochaną, Bellą. Napisz opowiadanie o tym, jak potoczyłyby 

się dalsze losy Scrooge’a. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz lekturę. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 wyrazów. 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) określa temat […] tekstu. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich [...].  

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury polskiej i światowej [...]. 

3. Kształcenie umiejętności 

uczestniczenia w kulturze polskiej  

i europejskiej [...]. 

 

1. Czytanie utworów literackich. 

Uczeń:  

7) określa w poznawanych tekstach 

problematykę egzystencjalną 

i poddaje ją refleksji;  

9) wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich odwołania do 

wartości uniwersalnych związane 

z postawami społecznymi, 

narodowymi, religijnymi, etycznymi 

[...]. 

Zna lektury obowiązkowe. 

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

2) konfrontuje sytuację bohaterów  

z własnymi doświadczeniami; 

3) wyraża swój stosunek do postaci. 

2. Analiza. Uczeń: 

10) charakteryzuje i ocenia 

bohaterów. 

II. Kształcenie językowe.  

2. Rozwijanie rozumienia twórczego  

i sprawczego charakteru działań 

językowych oraz formowanie 

odpowiedzialności za własne 

zachowania językowe.  

5. Kształcenie umiejętności 

poprawnego [...] pisania zgodnego  

z zasadami [...] pisowni polskiej.  
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3. Interpretacja. Uczeń: 

1) odbiera teksty kultury na 

poziomie dosłownym i przenośnym. 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń 

odczytuje wartości pozytywne […] 

wpisane w teksty kultury […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

5) tworzy wypowiedzi pisemne  

w następujących formach 

gatunkowych: opowiadanie […]. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) stosuje poprawne formy 

gramatyczne wyrazów odmiennych; 

5) pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym […]; 

6) poprawnie używa znaków 

interpunkcyjnych […]; 

7) operuje słownictwem  

z określonych kręgów tematycznych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

2. Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się w określonych 

formach wypowiedzi [...] 

pisemnych.  

5. Rozwijanie umiejętności 

stosowania środków stylistycznych i 

dbałości o estetykę tekstu oraz 

umiejętności organizacji tekstu.  

1. Elementy retoryki. Uczeń:  

3) tworzy wypowiedź, stosując 

odpowiednią dla danej formy 

gatunkowej kompozycję oraz zasady 

spójności językowej między 

akapitami [...]. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi […]. 

 

Zasady oceniania 

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu 

 w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu 

 wypowiedź jest w całości na temat. 

 

2 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.  

 Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

1 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

 Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB 

 W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 
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0 pkt  Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. ALBO 

 Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma). 

 

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.  

 

2. Elementy twórcze 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona  

 wydarzenia są logicznie ułożone 

 fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta 

 lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy. 

 

5 pkt  Funkcjonalna narracja. 

 Logiczny układ zdarzeń. 

 Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 6 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas 

akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. 

 Twórcze wykorzystanie treści lektury. 

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 

3 pkt  Funkcjonalna narracja. 

 Logiczny układ zdarzeń. 

 Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, 

miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. 

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 

1 pkt  Narracja częściowo funkcjonalna. 

 Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń. 

 Prosta fabuła. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt. 
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3. Kompetencje literackie i kulturowe 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób 

funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują 

to, o czym pisze 

 uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, 

bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma. 

 

2 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga). 

 Poprawność rzeczowa. 

1 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

ALBO 

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

ALBO 

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne 

wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 

 Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt. 

 

4. Kompozycja tekstu 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list – zwrot do adresata, 

wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny 

 wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i 

akapitami tekstu 

 wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli 

 wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość. 
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2 pkt  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 

 Graficznie wyodrębnione akapity. 

 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.  

1 pkt  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 

 Graficznie wyodrębnione akapity. 

 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt. 

 

5. Styl 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: 

 styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego 

w odmianie mówionej 

 styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy 

jest to uzasadnione (czy czemuś to służy). 

 

2 pkt  Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. 

 Jednolity. 

1 pkt Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 

0 pkt Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt. 

 

6. Język 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in.: 

 czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), 

czy też ograniczył się do najprostszych środków językowych 

 czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność  

w zrozumieniu tekstu. 

W ocenie należy również uwzględnić liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

Oceniając język wypowiedzi, należy najpierw ocenić zakres użytych środków językowych, a następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustala się 

na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 

 



Strona 32 z 34 
 

Poprawność środków 

 

Zakres środków 

Nie więcej niż 2 

błędy językowe 

3–4 błędy 

językowe 

5–6 błędów 

językowych 

7–9 błędów 

językowych 

10 lub więcej 

błędów 

językowych 

Szeroki zakres środków językowych, tzn.  

 zróżnicowana składnia 

 zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata 

frazeologia, precyzyjne słownictwo, 

umożliwiające pełną i swobodną realizację 

tematu. 

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. 

składnia i leksyka stosowne / odpowiednie do 

realizacji tematu. 

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 

Wąski zakres środków językowych, tzn. 

składnia i leksyka proste / ograniczone, 

utrudniające realizację tematu. 

2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 

 

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków językowych i popełnił 4 błędy językowe, należy przyznać 2 pkt w tym 

kryterium. 

 

7. Ortografia 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 

1 pkt 2–3 błędy ortograficzne. 

0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych. 

 

8. Interpunkcja 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

1 pkt Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 

0 pkt 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych. 
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Przykładowe rozwiązanie  

 

Nadszedł piękny majowy poranek. Niczego nieświadomy Ebenezer Scrooge spokojnie zbierał się do pracy. Przygotował sobie drugie śniadanie, pod pachę 

wziął parasol (tak na wszelki wypadek) i wyszedł z domu. Przemierzał te same uliczki, którymi podążał do pracy już od kilkudziesięciu lat. Po drodze z uśmiechem 

kłaniał się wszystkim napotkanym znajomym, no i oczywiście – pięknym paniom. Do kantoru dotarł po 20 minutach.  

Kiedy przekroczył próg, od razu podbiegł do niego jego pracownik Bob.  

– Szanowny Panie Eebenezerze, bardzo proszę o wyrozumiałość. Muszę dziś wyjść wcześniej z pracy, bo mój syn ma wizytę u lekarza i chciałbym mu 

towarzyszyć. 

– Oczywiście, może pan wyjść wcześniej. Ja zostanę dłużej i dopilnuję wszystkiego – odpowiedział Scrooge. 

Kiedy na zegarze wybiła godzina 15.00, Bob opuścił kantor i Scrooge został sam. Nagle otworzyły się drzwi i do środka weszła starsza pani. Mimo siwych 

włosów i twarzy pokrytej zmarszczkami można było dostrzec, że niegdyś zapewne była piękną kobietą. Swe błękitne oczy skierowała w stronę Scooge’a i uważnie 

mu się przyglądała. W tym czasie Ebenezer, który nawet nie podniósł głowy, ponieważ był zapatrzony w jakieś dokumenty, zapytał: 

– W czym mogę pomóc? 

Staruszka odpowiedziała cicho:  

– Witaj Ebenezerze, minęło bardzo wiele lat. Postanowiłam zajrzeć do Ciebie i sprawdzić, jak sobie radzisz.  

Scrooge zamarł. Od razu poznał głos swojej ukochanej Belli. W oczach pojawiły mu się łzy. 

– Bello, jak dobrze Cię zobaczyć. Wyobrażałem sobie tę chwilę wiele razy, ale nigdy nie sądziłem, że jej dożyję  – odparł Scrooge.  – Usiądźmy i opowiedz 

mi, co się z Tobą działo przez te wszystkie lata.  

Potem jak prawdziwy gospodarz zaparzył dobrą herbatkę, usiadł obok Belli i pogrążyli się w rozmowie. Siedzieli w blasku lampy bardzo długo. Bella 

opowiedziała mu, że nigdy nie wyszła za mąż, mieszka sama i wiedzie spokojne życie. Na koniec dodała, że bardzo za nim tęskniła. Scrooge przyznał się, że 

dopiero po kilku latach od ich rozstania zrozumiał, jakim był głupcem, pozwalając na odejście Belli. Opowiedział o swoim siostrzeńcu Fredzie i o bliskich 

Freda, o swoim pracowniku i jego rodzinie, a na koniec nieśmiało zapytał o szansę na kolejne spotkanie.  

Po kilku dniach Scrooge i Bella znów się spotkali i postanowili już na zawsze być razem. Od tamtej pory Bella pomaga Scrooge’owi w pracy i w domu. 

Scrooge natomiast stara się sprawiać Belli drobne niespodzianki, obdarowuje ją prezentami i cieszy się z chwil spędzanych wspólnie.   

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty – wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu (opowiadanie twórcze); zawiera wszystkie elementy 

określone w poleceniu (Scrooge spotyka się z dawna ukochaną, opisane są jego dalsze losy oraz wykazanie się znajomością przywołanych utworów);  

w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.  

2. Elementy twórcze: 5 punktów – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, 

charakterystyki bohaterów, określenie czasu i miejsca akcji, puenta; twórcze wykorzystanie treści utworu Opowieść wigilijna. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty – funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej (Opowieść wigilijna); poprawność 

rzeczowa. 

4. Kompozycja tekstu: 2 pkt – zgodna z formą wypowiedzi, wypowiedź spójna i logiczna podzielona na funkcjonalne, graficznie wyodrębnione akapity. 

5. Styl: 2 pkt – odpowiedni do treści i formy wypowiedzi, jednolity. 

6. Język: 4 pkt – szeroki zakres środków językowych (zróżnicowana składnia, leksyka) umożliwiających pełną i swobodną realizację tematu. 
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7. Ortografia: 2 pkt – praca bez błędów ortograficznych. 

8. Interpunkcja: 1 pkt – praca bez błędów interpunkcyjnych. 

 

 

 

 


