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Uwagi: 
Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne, spełniające warunki zadania. 
Błąd rzeczowy dotyczący lektur obowiązkowych skutkuje przyznaniem 0 punktów. 
 
Zadanie 1. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 20211 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich oraz innych 
tekstów kultury. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […].  

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
7) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
[…]. 
Lektura obowiązkowa: 
Henryk Sienkiewicz, Latarnik. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie  
C 
 
Zadanie 2. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich oraz innych 
tekstów kultury. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […].  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
7) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście […].  
Lektura obowiązkowa: 
Henryk Sienkiewicz, Latarnik. 

 
Zasady oceniania  
1 pkt – odpowiedź poprawna.   
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
NT 
 
 
 

                                                      
1 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, z późn. zm.) 
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Zadanie 3. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich oraz innych 
tekstów kultury. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […].  

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
4) […] wyodrębnia wątki i wydarzenia; 
19) wykorzystuje w interpretacji tekstów 
literackich elementy wiedzy o historii […]. 
Lektura obowiązkowa: 
Henryk Sienkiewicz, Latarnik. 

 
Zasady oceniania  
1 pkt – odpowiedź poprawna.   
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
TT 
 
Zadanie 4. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […].  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
9) porządkuje informacje w zależności od 
ich funkcji w rzekazie. 
Lektura obowiązkowa: 
Henryk Sienkiewicz, Latarnik. 

 
Zasady oceniania 
2 pkt – poprawne wpisanie 5 liter. 
1 pkt – poprawne wpisanie 3–4 liter. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
BCEAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – termin główny 2021 r. 

Strona 4 z 25 

Zadanie 5. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1.Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […].  
 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
7) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
7) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście.  
Lektura obowiązkowa: 
Henryk Sienkiewicz, Latarnik. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – przedstawienie stanowiska i uzasadnienie zgodne z tekstem.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Przykładowe odpowiedzi ocenione na 1 punkt 
Moim zdaniem Skawiński był dobrym latarnikiem. Codziennie wchodził wysoko na latarnię 
i zapalał światło dla statków. 
Moim zdaniem Skawiński nie był dobrym latarnikiem, ponieważ dopuścił do tego, aby statek 
osiadł na mieliźnie.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Skawiński był zatrudniony w latarni. 
 
Zadanie 6. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Kształcenie językowe. 
2. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych […].  

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
11) odróżnia mowę zależną i niezależną 
[…].  

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
BD 
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Zadanie 7. (0–3) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
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: 
18) wykorzystuje w interpretacji utworów 
literackich odwołania do wartości 
uniwersalnych związane z postawami 
społecznymi, narodowymi, religijnymi, 
etycznymi [...]. 
Lektury obowiązkowe. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
4. Poznawanie podstawowych zasad 
retoryki, w szczególności argumentowania 
[...]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń:  
4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia 
[...] argumentów przy tworzeniu [...] tekstów 
argumentacyjnych. 

 
Zasady oceniania 
3 pkt – podanie bohatera i tytułu lektury obowiązkowej oraz poprawne uzasadnienie wyboru 

zilustrowane sytuacją z lektury. 
2 pkt – podanie bohatera i tytułu lektury obowiązkowej oraz uzasadnienie wyboru bez 

przywołania sytuacji z lektury ALBO podanie bohatera i tytułu lektury obowiązkowej 
oraz przywołanie sytuacji z lektury obowiązkowej. 

1 pkt – podanie bohatera lub tytułu lektury obowiązkowej oraz uzasadnienie wyboru ALBO 
podanie bohatera lub tytułu lektury obowiązkowej oraz przywołanie sytuacji z lektury 
obowiązkowej. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Uwaga.  
W przypadku, gdy uczeń wskaże poprawnie tytuł lektury i bohatera, ale błędnie uzasadni swój 
wybór, otrzymuje 0 punktów.  
W przypadku, gdy uczeń wskaże poprawnie bohatera i tytuł lektury, ale nie uzasadni wyboru, 
otrzymuje 0 punktów.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 3 punkty 
Bohater lektury: Jacek Soplica 
Tytuł lektury: „Pan Tadeusz”  
Uzasadnienie wyboru: Jacek Soplica mógłby powiedzieć o sobie, że wiele przeszedł. Mógłby 
tak podsumować tę część swojego życia, które przeżył jako starający się odkupić swoje winy 
ksiądz Robak. Niegdyś najpopularniejszy w okolicy szlachcic, po śmierci Stolnika został 
uznany za zdrajcę kraju i zdecydował się rozpocząć pełną wyrzeczeń pokutę i niebezpieczną 
służbę dla ojczyzny. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 
Tytuł lektury: „Kamienie na szaniec” 
Bohater lektury: Jan Bytnar 
Uzasadnienie wyboru: Doświadczył wielu trudności, bo żył w czasie wojny. 
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Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Tytuł lektury: „Quo vadis” 
Bohater lektury: główny bohater 
Uzasadnienie wyboru: Musiał pokonać wiele trudności dla ukochanej Ligii. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Tytuł lektury: „Kamienie na szaniec” 
Bohater lektury: Zośka 
Uzasadnienie wyboru: Było mu w życiu bardzo trudno. 
 
Zadanie 8. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych [...]. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
10) rozpoznaje w tekście […] równoważniki 
zdań […]. 
 

 
Zasady oceniania  
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
A 
 
Zadanie 9. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Kształcenie językowe. 
4. Kształcenie umiejętności poprawnego 
pisania zgodnego z zasadami pisowni 
polskiej. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
7) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych […]. 

 
Zasady oceniania  
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
C 
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Zadanie 10. (0–2) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1.Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
11) interpretuje dzieła sztuki […].  

III. Tworzenie wypowiedzi. 
4. Poznawanie podstawowych zasad 
retoryki, w szczególności argumentowania 
[...]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń:  
4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia 
[...] argumentów przy tworzeniu [...] tekstów 
argumentacyjnych. 

 
Zasady oceniania  
2 pkt – wskazanie dwóch elementów graficznych i wyjaśnienie sensu każdego z nich 

w kontekście całego utworu.  
1 pkt – wskazanie jednego elementu graficznego i wyjaśnienie jego sensu w kontekście 

całego utworu.  
0 pkt – wskazanie jednego elementu graficznego bez wyjaśnienia LUB odpowiedź 

niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Przykładowe odpowiedzi 
Postać czytająca książkę – Skawiński pogrążony w lekturze „Pana Tadeusza”. 
Tonący statek – Wypadek statku na mieliźnie spowodowany zaniedbaniem obowiązków 
przez Skawińskiego.  
Skrzydła u ramion siedzącej postaci – Znak przeniesienia się w myślach w inne miejsce, do 
ukochanej ojczyzny. 
Dom w oddali – Wspomnienie domu – ojczyzny, którą Skawiński musiał opuścić. / 
Nawiązanie do Soplicowa z książki „Pan Tadeusz”. Skawiński czytał tę książkę i zapomniał 
zapalić latarnię. 
Droga – Symbol tułaczki Skawińskiego.  
 
Zadanie 11. (0–2) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […]; 
4) odróżnia zawarte w tekście informacje 
ważne od informacji drugorzędnych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania 
się w określonych formach wypowiedzi 
pisemnych.  

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
3) wykonuje przekształcenia na teście 
cudzym, w tym [...] streszcza [...].  
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Zasady oceniania 
2 pkt – poprawne określenie tematu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście; zachowanie 

właściwego poziomu uogólnienia. 
1 pkt – poprawne określenie tematu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście; zaburzony 

poziom uogólnienia. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 
Tematem tekstu Im więcej czytamy, tym stajemy się lepsi! jest czytanie książek i ich wpływ 
na człowieka. 
Rozważania dotyczą również różnic między książką papierową a elektroniczną.  
W końcowych wnioskach autor wymienia korzyści, jakie osiąga człowiek czytający książki.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Tematem tekstu Im więcej czytamy, tym stajemy się lepsi! jest czytanie. 
Rozważania dotyczą również czytania online i aktywnego czytania. 
W końcowych wnioskach autor pisze o korzyściach.  
 
Zadanie 12. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1.Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […].  

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
D 
 
Zadanie 13. (0–1)  

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1.Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […]; 
7) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście […].  

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 
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Rozwiązanie 
TN 
 
Zadanie 14. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Kształcenie językowe. 
4. Kształcenie umiejętności poprawnego 
pisania zgodnego z zasadami pisowni 
polskiej. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
C 
 
Zadanie 15. (0–1)  

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Kształcenie językowe.  
1. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych [...]. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
1) rozpoznaje w wypowiedziach 
podstawowe części mowy ([...] przysłówek 
[…]); 
4) rozpoznaje podstawowe funkcje 
składniowe wyrazów użytych 
w wypowiedziach ([…] okolicznik). 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
AD 
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Zadanie 16. (0–2) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
4. Poznawanie podstawowych zasad 
retoryki, w szczególności argumentowania 
[...]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 
4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia 
[...] argumentów […] przy tworzeniu tekstów 
argumentacyjnych;  
6) przeprowadza wnioskowanie jako 
element wywodu argumentacyjnego; 
7) zgadza się z cudzymi poglądami lub 
polemizuje z nimi [...], uzasadniając własne 
zdanie.  

 
Zasady oceniania 
2 pkt – uczeń przedstawia stanowisko i uzasadnia je dwoma argumentami. 
1 pkt – uczeń przedstawia stanowisko i uzasadnia je jednym argumentem. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 
Moim zdaniem warto czytać książki podróżnicze. Dzięki temu możemy poznać kulturę innych 
krajów. Książki te przybliżają nam też miejsca bardzo odległe, do których być może nigdy nie 
uda się nam dotrzeć, a dzięki książkom możemy zobaczyć, jak żyją ludzie w takich 
miejscach.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Moim zdaniem warto czytać książki papierowe, ponieważ łatwiej przy nich się skupić.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Moim zdaniem warto czytać książki w ogóle.  
 
Zadanie 17. (0–3) 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Kształcenie językowe. 
4. Kształcenie umiejętności poprawnego 
pisania zgodnego z zasadami pisowni 
polskiej. 
 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym; 
7) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania 
się w określonych formach wypowiedzi 
pisemnych. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
2) tworzy spójne wypowiedzi w 
następujących formach gatunkowych: […] 
ogłoszenie […]). 
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Zasady oceniania 
 
Treść i forma:  
 

2 pkt 
 

treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnionych 
5 elementów dotyczących formy: kto ogłasza? komu ogłasza? co ogłasza? 
kiedy się odbywa? gdzie się odbywa? 

1 pkt treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnione 
4 elementy dotyczące formy: kto ogłasza? ORAZ/ALBO komu ogłasza? 
ORAZ/ALBO co ogłasza? 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 
komu ogłasza? ORAZ/ALBO co ogłasza? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? 
ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

 
Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  
1 pkt – łącznie nie więcej niż trzy błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  
0 pkt – łącznie cztery lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).  
 
Uwagi: 
• Jeżeli uczeń uwzględnia 5 elementów ogłoszenia, a podaje tylko jeden argument, 

w kryterium „Treść i forma” otrzymuje 1 punkt. 
• Kategorie „Treść i forma” oraz „Poprawność językowa” oceniamy rozłącznie. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 3 punkty 
Szkolne Koło Czytelnicze zawiadamia wszystkich uczniów, że 25 maja 2021 r. organizuje 
wystawę prac plastycznych zatytułowaną „Książki mojego dzieciństwa”. Otwarcie wystawy 
o godzinie 16.00 w hali sportowej naszej szkoły. Podczas wystawy będzie można wylicytować 
prace uczniowskie oraz zakupić lektury szkolne. 

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.  
Szkolne Koło Czytelnicze 

 
 

ZASADY OCENIANIA WYPRACOWAŃ 
 

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 punktów. 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 punktów. 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 punktów.  
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), 

egzaminator przyzna 0 punktów w każdym kryterium. 
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 130 wyrazów lub mniej, jest oceniana wyłącznie 

w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/elementów 
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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, jest unieważniony. 

7. 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. 

8. Wprowadza się oznaczenie literowe błędów: błąd rzeczowy – rzecz.  
 
Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne. 
 
Zadanie 18. (0–20) 

Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie. 
• Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi wskazanej w temacie: napisz rozprawkę albo 

opowiadanie. 
• W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Lista lektur 

obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.  
• Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 wyrazów. 
• Zapisz wypracowanie w wyznaczonym miejscu. Nie pisz na marginesie.  
 

WYPRACOWANIE O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM 
 

Książki pozwalają nam przeżyć niezwykłe przygody. Napisz rozprawkę, w której 
udowodnisz trafność tego stwierdzenia. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej 
oraz do innego utworu literackiego. 
 
Uwagi.  

• Uczeń formułuje stanowisko.  
• Argumentacja 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. 
 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe.  
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich [...].  
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej i światowej [...]. 
3. Kształtowanie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze polskiej 
i europejskiej [...]. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  
15) określa w poznawanych tekstach 
problematykę egzystencjalną i poddaje ją 
refleksji;  
18) wykorzystuje w interpretacji utworów 
literackich odwołania do wartości 
uniwersalnych związane z postawami 

http://www.aforyzmy.com.pl/przyjazn-i-wrogosc/przyjazn-to-nie-tylko-wspanialy-prezent-lecz-takze-ustawiczna-praca
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 społecznymi, narodowymi, religijnymi, 
etycznymi [...]; 
20) wykorzystuje w interpretacji utworów 
literackich potrzebne konteksty [...]. 
Zna lektury obowiązkowe. 

II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych oraz formowanie 
odpowiedzialności za własne zachowania 
językowe. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. 
Uczeń: 
2) rozróżnia normę językową wzorcową 
oraz użytkową i stosuje się do nich; 
4) świadomie posługuje się różnymi 
formami językowymi […]. 
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym; 
7) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych […].  

III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania 
się w określonych formach wypowiedzi 
pisemnych.  
3. Rozwijanie umiejętności stosowania 
środków stylistycznych, dbałości o estetykę 
tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu. 
4. Poznawanie podstawowych zasad 
retoryki, w szczególności argumentowania 
[…].  

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



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

Strona 17 z 25 

Poprawność środków 
 
Zakres środków 

Nie więcej 
niż 3 błędy 
językowe 

4–5 
błędów 

językowe 

6–7 błędów 
językowych 

8–10 
błędów 

językowych 

11 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. 

 
Przykładowe wypracowanie 
 

Czytelnicy podczas lektury książek, często napotykają w nich na niezwykłe przygody. I to 
przygody różnego rodzaju. Poza tym, gdy czytamy, uczymy się nowego słownictwa 
i zdobywamy nową wiedzę, nie tylko odnoszącą się do faktów i wydarzeń, ale także szerszą, 
dotyczą ludzi i ich zachowań. Oprócz tego książki pozwalają nam choć na moment przenieść 
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się do innego świata. Swoją opinię zilustruję dwoma utworami: „Małym Księciem” Antoine’a de 
Saint-Exupery’ego oraz „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. 

Czytając pierwszą z wymienionych książek, możemy się przenieść się do świata Małego 
Księcia i razem z nim uczestniczyć w przygodach, jakie przeżywa na różnych planetach. 
Razem z bohaterem walczymy z baobabami, które zagrażają jego planecie i dowiadujemy się 
o konieczności systematycznego przeciwstawiania się otaczającemu nas złu. Z kolei spotkania 
z Królem, Próżnym, Pijakiem i pozostałymi mieszkańcami odwiedzanych przez bohatera 
planet, poprzez ukazanie wad i niekonsekwencji działania bohaterów uczą nas, jak należy 
właściwie postępować.  

Drugi z wymienionych przeze mnie utworów, powieść „W pustyni i w puszczy”, pozwolił 
mi przeżyć wraz z bohaterami ich niezwykłe i dramatyczne przygody. Do tych które wywarły 
na mnie największe wrażenie należy scena porwania dzieci przez zwolenników Mahdiego. 
Okazało się, że ci, których Staś i Nel dotychczas uważali za przyjaciół, stali się ich wrogami. 
Niezwykle przeżyłam również scenę, w której Staś zabija porywaczy. Niesamowite, że tego 
czynu musi dokonać czternastolatek. Inną sceną, która zapadła mi w pamięci, i którą 
przeżywałam razem z bohaterami, jest ich wizyta u Mahdiego, gdzie młody bohater wykazuje 
się ogromną determinacją i nie wyrzeka się swojej wiary. 

 Podsumowując swoje rozważania, stwierdzam, że książki często dostarczają nam 
niezwykłych przeżyć. I to nie tylko te dwie przeze mnie wymienione, ale też wiele, wiele innych 
lektur, które poznajemy w szkole. 
 
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; argumentacja uporządkowana – uczeń zaczyna od lektury 
obowiązkowej Mały Książę, a następnie odwołuje się do kolejnej lektury obowiązkowej – 
W pustyni i w puszczy. 
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. 
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 
 
To była niezwykła podróż… Napisz opowiadanie o wspólnej podróży z bohaterem 
wybranej lektury obowiązkowej. Podczas tej podróży udało Wam się pomóc komuś, kto 
był w potrzebie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę 
obowiązkową.  
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Uwagi. 
• Uczeń pisze opowiadanie, w którym wykazuje się znajomością wybranej lektury 

obowiązkowej. 
• Uczeń w opowiadaniu uwzględnia następujące elementy: spotkanie z bohaterem 

lektury obowiązkowej, wspólna przygoda, pomoc komuś będącemu w potrzebie. 
• Opowiadanie ma charakter twórczy, nie może być streszczeniem wybranej lektury 

obowiązkowej. 
 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Kształcenie literackie i kulturowe.  
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich [...].  
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej i światowej [...]. 
3. Kształtowanie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze polskiej 
i europejskiej [...]. 
 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  
15) określa w poznawanych tekstach 
problematykę egzystencjalną i poddaje ją 
refleksji;  
18) wykorzystuje w interpretacji utworów 
literackich odwołania do wartości 
uniwersalnych związane z postawami 
społecznymi, narodowymi, religijnymi, 
etycznymi [...]; 
20) wykorzystuje w interpretacji utworów 
literackich potrzebne konteksty [...]. 
Zna lektury obowiązkowe. 

II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych oraz formowanie 
odpowiedzialności za własne zachowania 
językowe. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. 
Uczeń: 
2) rozróżnia normę językową wzorcową 
oraz użytkową i stosuje się do nich; 
4) świadomie posługuje się różnymi 
formami językowymi […]. 
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym; 
7) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych […].  

III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania 
się w określonych formach wypowiedzi 
pisemnych.  
3. Rozwijanie umiejętności stosowania 
środków stylistycznych, dbałości o estetykę 
tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu. 
 

1. Elementy retoryki. Uczeń:  
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 
akapitami; rozumie rolę akapitów jako 
spójnych całości myślowych w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm 
akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych  
i krótszych); 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
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2) tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach gatunkowych: [...] 
opowiadanie [...]. 

 
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. 
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. 
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• 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. 
 
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 
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• 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. 
 

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. 
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Poprawność środków 
 
Zakres środków 

Nie więcej 
niż 3 błędy 
językowe 

4–5 
błędów 

językowe 

6–7 błędów 
językowych 

8–10 
błędów 

językowych 

11 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. 

 
Przykładowe wypracowanie 
 

W tym opowiadaniu podzielę się z Wami swoją przygodą, która miała miejsce tydzień 
temu. To był najlepszy dzień w moim życiu. 

Po ciężkim i pracowitym dniu usiadłam przy otwartym oknie i patrzyłam w gwiazdy. Nagle 
z jednej z gwiazd zaczął frunąć w moim kierunku jakiś złocisty chłopiec. Przyjrzałam mu się 
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uważnie, to był Mały Książę z lektury, którą napisał Antoine de Saint-Exupéry. Chłopiec 
podleciał do okna mojego pokoju i powiedział: 

– Potrzebuję pomocy, czy mogę na ciebie liczyć? 
– Oczywiście – odpowiedziałam bez namysłu. 
Chłopiec wziął mnie za rękę i polecieliśmy razem na asteroidę B-612, gdzie dostrzegłam 

różę. Był skaleczona! Zmartwiona podeszłam do róży i spytałam: 
– Co się stało, różyczko? 
– Walczyłam z tygrysem i straciłam jeden z moich czterech kolców – odrzekła. 
Ja, jak zwykle na wszystko przygotowana, wyjęłam z kieszeni spodni klej i przykleiłam 

leżący obok kolec. Chwilę potem róża czuła się już lepiej. 
– Dziękuję, jesteś wspaniała – powiedział do mnie Mały Książę. 
– Nie ma sprawy, służę pomocą. 
– Chciałabyś zwiedzić moją planetę? 
– Zawsze o tym marzyłam – prawie wykrzyknęłam. 
Mały Książę pokazał mi swoje trzy wulkany, które pomogłam mu przeczyścić, a także 

przedstawił mi swojego baranka, którego otrzymał od pilota. 
Po obejrzeniu całej asteroidy postanowiliśmy z Małym Księciem odwiedzić planetę 

próżnego, któremu klaskaliśmy. Odwiedziliśmy też króla, latarnika, geografa, bankiera oraz 
pijaka.  

Po powrocie zajrzeliśmy do róży, czy dobrze się czuje i usiedliśmy sobie razem, żeby 
popatrzeć na zachód słońca. 

– Mam prośbę – po chwili milczenia powiedział Mały Książę. 
– Tak? 
– Czy mogłabyś napisać list do pilota i do lisa, w którym napiszesz, że za nimi tęsknię 

i żyję w zgodzie z ukochaną różą? 
– Oczywiście – zapewniłam. 
Po tym wszystkim Mały Książę poleciał ze mną aż do mojego domu, pożegnaliśmy się 

i szybko zniknął wśród gwiazd. 
Mam nadzieję, że róża będzie bezpieczna. Chciałabym jeszcze kiedyś wrócić do Małego 

Księcia i róży, lecz wiem, że na planecie, na której żyję, są osoby, które mnie kochają. Nie 
chcę, żeby za mną znów tęskniły… 

 
1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty – wypowiedź zgodna z formą wskazaną 
w poleceniu (opowiadanie twórcze); zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu 
(uczeń napisał opowiadanie o wspólnej przygodzie z bohaterem lektury obowiązkowej oraz 
wykazał się znajomością przywołanego utworu literackiego – Mały Książę); w całości 
dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.  
2. Elementy twórcze: 5 punktów – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; 
urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, określenie czasu i miejsca 
akcji, pojawia się zwrot akcji, dialog, puenta; twórcze wykorzystanie treści utworu Mały 
Książę. 
3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty – funkcjonalne wykorzystanie znajomości 
lektury obowiązkowej (Mały Książę); 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 – odpowiedni zakres środków językowych, tzn. leksyka odpowiednia do 
realizacji tematu. 
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7. Ortografia: 2 pkt – praca bez błędów ortograficznych. 
8. Interpunkcja: 1 pkt – praca bez błędów interpunkcyjnych. 

 
KRYTERIA OCENY PRAC UCZNIÓW Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM 
 
Za błędy ortograficzne w przypadku uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym uznaje 
się: 
− błędy w zapisie wyrazów z u – ó, ż – rz, h – ch 
− łamanie zasady pisania wielką literą na początku zdania. 
 
Do błędów graficznych w pracach uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym zalicza się: 
− dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów 
− mylenie liter 
 o podobnym kształcie (a – o, l – ł – t, n – r, m – n, u – w, e – ę, a – ą, i – j, u – y) 
 dużych i małych (z wyjątkiem początku zdania) 
 rzadziej używanych (h – H, f – F, L – F) 
 odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie (b – p, d – t, w – f, g – k, dz – c, sz – s, 

i – y, ę – em – en, ą – om– on, ś – ź, ć – dź) 
 różniących się w położeniu w stosunku do osi pionowej (p – b, d – b) lub poziomej 

(m – w, n – u, b – p, d – g, p – g) 
− ominięcie drobnych elementów graficznych, w tym  
 oznaczania miękkości nad literami  
 kropek (dż, ż, i, j) 
 „ogonków” przy literach ą lub ę i kreski (wężyka) przy literach ó, t lub ł 

− błędy dotyczące podziału wyrazu 
− utratę dźwięczności  lub zbędne udźwięcznienie (kóska zamiast kózka, proźba 

zamiast prośba) 
− błędy wynikające ze schematycznego stosowania zasad ortografii, np. startóje bo 

startować. 
 
Styl wypracowania nie musi być zgodny z upodobaniami stylistycznymi egzaminatora. 
 
 

 


