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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 20221 

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: 

4) odróżnia zawarte w tekście informacje 

ważne od informacji drugorzędnych. 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

D 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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: 

5) wyszukuje w tekście informacje wyrażone 

wprost i pośrednio. 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

FF 

 

 

 

 

                                                           
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 2022 

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: 

7) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście (w tym rozpoznaje 

w nim prawdę lub fałsz). 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

FP 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich […]. 

2. Znajomość wybranych utworów 

z literatury polskiej […]. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  

7) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

D 

 

Zadanie 5. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich […]. 

2. Znajomość wybranych utworów 

z literatury polskiej […]. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  

7) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 
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Zasady oceniania 

1 pkt – uzasadnienie odwołujące się do przytoczonego fragmentu utworu. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt  

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że w ważnych chwilach Alek był opanowany. Udowodnił to 

wtedy, gdy roztrzaskiwał witryny sklepowe fotografom współpracującym z okupantami. Mimo 

dużego ruchu, a także obecności policjanta i dozorców, nie przestał myśleć logicznie 

i wykorzystał przejeżdżający tramwaj do zagłuszenia dźwięku rozbijanej szyby. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów  

Alek wiedział, co zrobić, kiedy pomóc drugiej osobie, był bardzo rozważny i ostrożny. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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 przekazie. 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – poprawne uzupełnienie trzech liter. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

CDBA 
 
Zadanie 7. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 
Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie  

PF 
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Zadanie 8. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich […]. 

2. Znajomość wybranych utworów 

z literatury polskiej […]. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  

7) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 

Lektura obowiązkowa: 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – podanie dwóch przykładów. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

wyrób marmolady 

udzielanie korepetycji 

wstawianie szyb w oknach 

przewożenie klientów rikszą 

rąbanie drzewa 

 

Zadanie 9. (0–2) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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:  

7) charakteryzuje i ocenia bohaterów; 

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 

2 pkt – podanie tytułu i bohatera lektury oraz poprawne uzasadnienie wyboru zilustrowane 

sytuacją z lektury. 

1 pkt – podanie tytułu i bohatera lektury oraz poprawne uzasadnienie wyboru bez 

przywołania sytuacji z lektury. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Uwagi.  

• 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.  

• W przypadku, gdy uczeń wskaże poprawnie tytuł lektury, a nie wskaże bohatera, ale 

uzasadnienie pozwala go zidentyfikować, otrzymuje maksymalnie 1 punkt. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 

Tytuł lektury: Reduta Ordona 

Bohater lektury: Julian Konstanty Ordon 

Uzasadnienie wyboru: Podczas powstania listopadowego, gdy broniono Warszawy, dzielnie 

walczył i nie poddawał się. Jednak wroga armia miała przewagę liczebną. Poświęcił się więc 

i postanowił wysadzić siebie i swoją redutę.  

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 

Tytuł lektury: Mały Książę 

Bohater lektury: Mały Książę 

Uzasadnienie wyboru: chłopiec nie bał się podróżować samemu po świecie.  

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Tytuł lektury: Opowieść wigilijna 

Bohater lektury: Ebenezer Scrooge 

Uzasadnienie wyboru: Był odważny, ponieważ nie bał się duchów, które go odwiedziły. 

 

Zadanie 10. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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 zdania pojedyncze 

[...]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

A 
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Zadanie 11. (0–3) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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: 

zaproszenie […]. 

 

Zasady oceniania 

 

Treść i forma:  

2 pkt 

 

treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnionych 

5 elementów dotyczących formy: kto zaprasza? kogo zaprasza? na co zaprasza? 

kiedy się odbywa? gdzie się odbywa? 

1 pkt treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnione 4 elementy 

dotyczące formy: kto zaprasza? ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co 

zaprasza? 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 zaprasza? ORAZ/ALBO kogo 

zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza? 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 trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).  

 

Uwagi. 

• Jeżeli uczeń uwzględnia 5 elementów zaproszenia, 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 

Zapraszamy koleżanki i kolegów z naszej szkoły na wystawę fotografii pt. „Powojenna 

Warszawa”. Czekamy na Was od 12 do16 czerwca 2022 r. w godzinach 14.00–17.00 

w głównej auli. Wystawie towarzyszyć będzie aukcja wybranych zdjęć. Zaplanowano również 

warsztaty fotograficzne dla wszystkich chętnych. 

Serdecznie zapraszamy. 

Samorząd Uczniowski 
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Zadanie 12. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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 i światowej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

11) interpretuje dzieła sztuki […].  

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 

1 pkt – podanie tytułu lektury obowiązkowej oraz poprawne wyjaśnienie związku wybranego 

elementu graficznego z treścią wskazanej lektury obowiązkowej. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 

Wybrany element graficzny: Róża 

Tytuł lektury obowiązkowej: Mały Książę 

Wyjaśnienie: Mały Książę miał swoją różę, o którą bardzo dbał. Podlewał ją i pielęgnował, 

troszczył się o nią i nie wyobrażał sobie, że mógłby mieć inną różyczkę.  

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Wybrany element graficzny: latarnia 

Tytuł lektury obowiązkowej: Latarnik 

Wyjaśnienie: Właścicielem latarni był główny bohater „Latarnika”. 

 

Zadanie 13. (0–2) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania 

się w określonych formach wypowiedzi. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

3) wykonuje przekształcenia na tekście 

cudzym, w tym […] streszcza […]. 

 

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. 
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Uwaga. Uczeń otrzymuje 0 punktów, jeśli jego wypowiedź w całości składa się z fragmentów 

przepisanych z tekstu „Czy ciekawość pomaga w nauce?”. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 

Tematem tekstu jest ciekawość i jej wpływ na życie człowieka. 

Rozważania dotyczą roli ciekawości w zdobywaniu wiedzy oraz rozwoju nauki. 

W podsumowaniu autor podkreśla, że dzięki ciekawości uczenie się jest przyjemniejsze. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 

Tematem tekstu jest ciekawość. 

Rozważania dotyczą pytania, czy ciekawość pomaga w nauce oraz jak ciekawość pomaga 

dzieciom uczyć się. 

W podsumowaniu – ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy.  

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Tematem tekstu jest czy ciekawość pomaga w nauce. 

Rozważania dotyczą nauki w każdym wieku oraz ciekawości do nauki. 

W podsumowaniu nie w każdym wieku można wszystko wiedzieć, ale warto się uczyć, aby 

rozwijać swoją wiedzę. 

 

Zadanie 14. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

1) określa temat i główną myśl tekstu.  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Zadanie 15. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

7) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście (w tym rozpoznaje 

w nim prawdę lub fałsz).  
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Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

Zadanie 16. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 

w wypowiedzi.   

 

Zasady oceniania 

1 pkt – wyjaśnienie znaczenia słów na podstawie ostatniego akapitu. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 

Gdy jesteśmy ciekawi, szybciej przyswajamy daną wiedzę, odkrywamy nowe 

zainteresowania i umiejętności. Ponadto przyjemnie jest się nam uczyć, a do nauki 

podchodzimy z radością.  

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Słowa te oznaczają, że ludzie chcą być ciekawi świata. 

 

Zadanie 17. (0–2) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

4. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności argumentowania 

[…]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia 

tezy […] oraz argumentów […].  

 

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 

Uważam, że ciekawość ułatwia życie. Sprawia ona, że ludzie zadają pytania na tematy, które 

ich interesują, co umożliwia ich rozwój, a także pozwala odkrywać nowe zainteresowania, 

pasje.  
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Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 

Ciekawość ułatwia życie, ponieważ dzięki niej możesz przyswajać dużo wiedzy. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Ciekawość jest pierwszym stopniem do wiedzy, bo daje początek wiedzy. 

 

Zadanie 18. (0–1)  

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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 19. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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: […] przecinka […].  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

C 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

II. Kształcenie językowe. 

2. Rozwijanie rozumienia twórczego 

i sprawczego charakteru działań 

językowych [...]. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 

2) rozpoznaje w tekście formy przypadków 

[…]; 
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4) rozpoznaje podstawowe funkcje 

składniowe wyrazów użytych 

w wypowiedziach ([…] dopełnienie […]). 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

BC 

 

 

ZASADY OCENIANIA WYPRACOWANIA 

 

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, uczeń otrzymuje 0 punktów.  

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź otrzymuje 0 punktów.  

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, uczeń otrzymuje 0 punktów. 

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), uczeń 

otrzymuje 0 punktów w każdym kryterium. 

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 130 wyrazów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: 

realizacja tematu wypowiedzi, elementy twórcze / elementy retoryczne oraz kompetencje 

literackie i kulturowe.  

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 unieważniany. 

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. 

 

Uwaga. Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne. 

 

Zadanie 21. (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.  
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WYPRACOWANIE O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM 

 

Temat 1. 

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy warto bronić tego, co dla człowieka jest 

ważne. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do 

innego utworu literackiego.  

 

Uwagi. 

• Argumentowanie nie polega na streszczaniu utworów. 

• Argumentacja musi być zgodna z poleceniem, wybraną lekturą obowiązkową oraz innym 

utworem literackim (może to być inna lektura obowiązkowa). 

 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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:  

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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4. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności argumentowania 

[…].  

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: 

2) 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. 

• 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Poprawność środków 

 

 

Zakres środków 

3–4 błędy 

językowe 

5–6 błędów 

językowych 

7–9 błędów 

językowych 

tekst na granicy 

komunikatywno

ści 

Odpowiedni zakres środków 

językowych, tzn. leksyka 

stosowna/odpowiednia do 

realizacji tematu. 

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

Wąski zakres środków 

językowych, tzn. ograniczone 

leksyka, utrudniająca 

realizację tematu. 

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 

 

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył odpowiedniego zakresu środków 

językowych i popełnił 5 błędów językowych, egzaminator przyzna 3 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 wypracowanie 

 

Każdy człowiek ma coś, co odgrywa w jego życiu ważną rolę. Dla jednych jest to 

rodzina, przyjaciele, inni cenią sławę lub pieniądze. Czy te wartości warte są jakichkolwiek 

starań? Czy należy zawsze ich bronić, poświęcać się dla nich? Moim zdaniem tak i postaram 

się to uzasadnić odpowiednimi argumentami sformułowanymi na podstawie utworów 

literackich. 

Cenną wartością jest wolność kraju, w którym żyjemy. To od nas zależy jego przyszłość. 

Przykładem potwierdzającym ten argument jest postawa trzech chłopców z książki 

„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Zośka, Alek i Rudy byli wielkimi patriotami. 

Najważniejszą wartością była dla nich ojczyzna. Harcerze, mimo lęku, wiele razy narażali 

własne życie, by bronić swojego kraju. Heroizmem wykazał się Rudy, który był brutalnie 

torturowany, a mimo to nie uległ i nie zdradził kolegów. Ostatecznie zmarł z powodu licznych 

ran. Jego przyjaciele – Alek i Zośka, również zginęli. Zawsze uśmiechnięty „Dryblas” – 

w akcji odbicia Rudego, zaś Zośka poza Warszawą, podczas likwidowania posterunków 

żandarmerii niemieckiej. Dzięki odwadze tych bohaterów możemy żyć w wolnym 

i niezależnym kraju. 

Inną wartością, o którą często trzeba walczyć, jest miłość. Przykładem bohaterów, którzy 

zabiegali o uczucie, byli Wacław i Klara z komedii Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Wuj 

dziewczyny i ojciec chłopaka od dawna byli ze sobą skłóceni, więc zakochani nie mogli wziąć 

ślubu. Mimo tego Klara i syn Rejenta Milczka za wszelką cenę bronili uczucia i o nie walczyli. 

Wacław nawet postanowił zostać jeńcem wroga swojego ojca, by zbliżyć się do ukochanej. 

Na szczęście sprawy tak się potoczyły, że Cześnik, sądząc, że robi na złość Rejentowi, 

pozwolił na ślub. Sam ten ślub zaproponował. Historia wielkiej miłości Klary i Wacława 

zakończyła się szczęśliwie, dzięki wytrwałości, nieustępliwości młodych i ich walce 

o wspólne dobro. 

Podsumowując, nawet jeśli zwycięstwo wydaje się nieosiągalne, zawsze warto stanąć 

w obronie tego, co dla nas ważne. Jeśli nie spróbujemy tego zrobić, odbieramy sobie szansę 

na sukces.  

 

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 Kamieni na 

szaniec, a następnie odwołuje się do Zemsty. 

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. 
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WYPRACOWANIE O CHARAKTERZE TWÓRCZYM 

 

Temat 2. 

Wyobraź sobie, że masz okazję przenieść się do świata jednej z lektur 

obowiązkowych. Napisz opowiadanie o swojej przygodzie w tym świecie. 

Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. 

 

Uwagi.  

• Uczeń pisze opowiadanie, w którym wykazuje się znajomością wybranej lektury 

obowiązkowej. 

• Uczeń w opowiadaniu uwzględnia następujące elementy: wyprawa do świata 

przedstawionego lektury obowiązkowej, przygoda w świecie lektury obowiązkowej. 

• Opowiadanie ma charakter twórczy, nie może być streszczeniem wybranej lektury 

obowiązkowej. 

 

Wymagania egzaminacyjne 2022 

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.  

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 
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3. Rozwijanie umiejętności stosowania 

środków stylistycznych, dbałości o estetykę 

tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu. 

 

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: 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

3–4 błędy 

językowe 

5–6 błędów 

językowych 

7–9 błędów 

językowych 

tekst na granicy 

komunikatywno

ści 

Odpowiedni zakres środków 

językowych, tzn. leksyka 

stosowna/odpowiednia do 

realizacji tematu. 

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

Wąski zakres środków 

językowych, tzn. ograniczone 

leksyka, utrudniająca 

realizację tematu. 

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 

 

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył odpowiedniego zakresu środków 

językowych i popełnił 5 błędów językowych, egzaminator przyzna 3 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 

 

Pewnego ranka przeniosłem się nagle na planetę B-612. Była ona niewielka i piękna. 

Przeżyłem tam wzruszającą przygodę.  

Kiedy tylko postawiłem stopy na tej planecie, zauważyłem Małego Księcia, który pochylał 

się nad Różą. 

– Dzień dobry, jak się tu dostałem? – spytałem. 

Mały Książę odpowiedział, że istnieją różne wszechświaty, a ja pochodzę z jednego 

z nich. 

– Sam się o tym przekonałem, kiedy poszukiwałem przyjaciół i podróżowałem od planety 

do planety – wyjaśnił mi. 

– A jak pojawiła się tutaj ta Róża? – dopytywałem dalej. 
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– Pewnego dnia po prostu wyrosła. Chyba tylko ona wie, skąd pochodzi. Cieszę się, że 

tu trafiła. 

Dalej Mały Książę opowiadał mi o tym, jak dawno temu rozstał się z Różą oraz jak 

szukał przyjaciela. Nie miał się z kim zaprzyjaźnić, ponieważ wszyscy, których spotkał na 

innych planetach, byli bardzo zajęci. 

Po wysłuchaniu tej opowieści zrobiło mi się go żal. Powiedziałem Małemu Księciu, że 

ma wielkie szczęście, bo znalazł Różę. 

– Spotkałem też Lisa. To było na Ziemi – powiedział. – Lis się mnie wystraszył, bo nie 

był jeszcze oswojony. 

Opowiedział mi, jak Lis powoli przyzwyczajał się do niego i w końcu zostali przyjaciółmi. 

– Lis przekazał mi mądrość, że najlepiej widzi się sercem. Wtedy postanowiłem wracać 

do Róży. Dotarło do mnie, że ją kocham, a ona na pewno umiera z tęsknoty. 

I wtedy Mały Książę spytał mnie, czy ja mogę opowiedzieć mu moją historię. Po 

10 minutach opowieści Mały Książę przerwał mi jednak i zaproponował, że polecimy na inne 

planety, a ja się zgodziłem.  

Byliśmy na planecie Pijaka, Bankiera i Króla. Trudno było się z nimi porozumieć. Każdy 

z nich myślał tylko o sobie. Wtedy powiedziałem, że muszę już wracać do domu. Małemu 

Księciu zrobiło się smutno. Obiecałem mu, że jeszcze kiedyś przylecę. 

Na tym się kończy moja wzruszająca przygoda z Małym Księciem. Szkoda, że nie 

mogłem zostać dłużej z nim i z Różą. Nie spotkamy się już chyba, ale i tak na zawsze 

zostaniemy przyjaciółmi. 

 

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 – 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. 

 

 


