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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  

NN 

 

 

 

 

                                                           
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 

NT 

 

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  

Alek potrafił nad sobą panować, czego przykładem jest akcja z wybijaniem szyb w zakładach 

fotograficznych. Mimo że blisko dworca był spory ruch, Alek spokojnie zaczekał na tramwaj 

i wtedy wybił szybę. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów  

W ważnych chwilach Alek potrafił nad sobą panować, ponieważ używał swojego głosu 

wewnętrznego. Dzięki niemu rozsądek kierował odwagą. 

 

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  

TN 
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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 cztery lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).  

 

Uwagi. 

• Jeżeli uczeń uwzględnia 5 elementów zaproszenia, ale w zaproszeniu nie pojawia się 

zachęta do wzięcia udziału w wydarzeniu, 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: Róża była jedną z bohaterek książki. Mieszkała na planecie Małego Księcia 

i była jego przyjaciółką. 

 

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 przydatność ciekawości w nauce. 

Rozważania dotyczą czym jest ciekawość oraz jak wpływa na naukę. 

W podsumowaniu autor potwierdza swoją tezę. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Tematem tekstu jest pomoc w nauce. 

Rozważania dotyczą cechowania dobrego uczenia się oraz dobrej wiedzy. 

W podsumowaniu szczera potrzeba zaspokojenia swojej ciekawości czyni naszą edukację 

przyjemną i łatwą. 

 

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).  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 
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Rozwiązanie 

TN 

 

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 

wyrazów 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 

Słowa te oznaczają, że zdobywanie wiedzy zaczyna się od ciekawości. To dzięki niej 

czujemy potrzebę uczenia się. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Wbrew słynnemu przysłowiu ciekawość nie jest pierwszym stopniem do piekła, lecz do 

wiedzy. 

 

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 

Moim zdaniem ciekawość ułatwia życie. Dzięki temu, że szukamy różnych odpowiedzi na 

trudne pytania, dowiadujemy się wielu nowych rzeczy. Wiele ważnych odkryć naukowych 

i wynalazków zawdzięczamy ludzkiej ciekawości. 

 

Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 

Ciekawość ułatwia życie, ponieważ dzięki niej możesz przyswajać dużo wiedzy. 
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Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 

Wbrew słynnemu przysłowiu ciekawość nie jest pierwszym stopniem do piekła, lecz do 

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 

[…]; 

4) rozpoznaje podstawowe funkcje 

składniowe wyrazów użytych 

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

 

 

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.  
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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. 

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); 
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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. 

 

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. 
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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 

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 

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. 
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Przykładowe wypracowanie 

 

Moim zdaniem warto bronić tego, co kochamy. Obrona rzeczy i wartości ważnych dla 

ludzi budzi w nas odwagę i pewność siebie. Chcemy o nie walczyć, ponieważ pomagają nam 

w tworzeniu lepszego życia dla siebie. 

Świetnym przykładem walki o wartości ważne dla człowieka jest utwór Aleksandra 

Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Lektura opowiada o bohaterskich działaniach 

Rudego, Alka i Zośki. Jest to troje przyjaciół, którzy zmagają się z codziennym życiem 

w czasach drugiej wojny światowej. Nigdy się nie poddają i zawsze prowadzą aktywną walkę 

przeciw okupantowi. Są patriotami, w każdej chwili gotowymi do oddania życia za ojczyznę 

i wolność swoją oraz przyszłych pokoleń. Walczą z wrogiem w różny sposób, poczynając od 

działań dywersyjnych w ramach akcji małego sabotażu aż po akcję pod Arsenałem, podczas 

której Alek i Zośka chcieli ratować ciężko pobitego Rudego z rąk wroga. Rudy, choć 

skatowany przez okupantów, nie dał się złamać i nie odpowiedział na przesłuchaniach na 

żadne z ich pytań, ponieważ zaszkodziłoby to innym i ojczyźnie, którą tak bardzo kochał. 

Innym dobrym przykładem obrony tego, co dla nas ważne, jest powieść Stefana 

Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace”. Opowiada ona o walce uczniów klerykowskiego 

gimnazjum z rosyjskimi zaborcami. Chłopcy muszą walczyć o to, by nie dać się zrusyfikować 

Wierzą, że razem mogą przeciwstawić się wrogowi. W konspiracji wspólnie uczą się polskiej 

historii i kultury. Wymieniają się zakazaną polską literaturą i wzajemnie troszczą się o siebie. 

Są prawdziwymi przyjaciółmi. Robią wszystko, co w ich mocy, by nie dać złapać się zaborcy. 

Uważam, że warto bronić tego, co dla nas ważne. Przedstawione przeze mnie 

argumenty potwierdzają to stanowisko i ukazują, że walka prowadzona przez wymienionych 

przeze mnie bohaterów o naszą ojczyznę przyniosła dobre skutki, co pozwala nam dzisiaj 

godnie żyć. 

 

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 Syzyfowych prac. 

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 wyruszyć wehikułem czasu 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.  

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 
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 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 

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. 
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Przykładowe wypracowanie 

 

Pewnego wieczoru, przeczytawszy książkę, zasnąłem. Gdy się obudziłem, ze 

zdumieniem stwierdziłem, że znajduję się w jakimś innym świecie. Leżałem w trawie  

i zastanawiałem się, jak to się stało. 

Wtem usłyszałem z oddali odgłosy rogu i strzałów połączone z dzikim ujadaniem psów. 

Kawalkada była jakieś dwieście metrów ode mnie. 

– Nie ma szans, by uciekać – pomyślałem. – Psy i tak mnie dogonią. 

Stałem więc jak wryty, czekając na to, co się wydarzy. W pewnej chwili dostrzegł mnie 

jeden ze strzelców, który jechał na koniu. 

– Hej, coś ty za jeden? – zapytał. – Podejdź no tu. 

Usłuchałem. Przecież nic innego nie mogłem zrobić. Mężczyzna długo mi się przyglądał. 

Dostrzegłem błysk zaciekawienia w jego oczach. 

– Jak się tu znalazłeś? – zapytał po chwili milczenia. – Nie wyglądasz na tutejszego. 

Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Milczałem tylko.  

– No, nie ma co się zastanawiać. Pora na obiad, panowie – zwrócił się do pozostałych 

myśliwych. – I pana też zapraszam. Wygląda pan na zdezorientowanego – zwrócił się do 

mnie. 

Ruszyliśmy polną drogą, pośród łąk pod lasem. Gdy dotarliśmy do rzeczki, zza 

wiekowych topoli zobaczyłem dworek szlachecki, zbudowany z drzewa, na podmurówce. 

Zza rogu wyszedł starszy pan i zbliżył się do nas.  

– Hej, Sędzio, mamy dzisiaj gościa na kolacji! – zawołał jeden ze strzelców. 

– Dobrze, cieszę się! Zaprowadźcie konie do stajni i wracajcie. Tylko żwawo – rzekł 

Sędzia. 

Do mnie zaś rzekł: 

– Witam Pana w naszych skromnych progach. Z chęcią przyjmiemy jeszcze jednego 

biesiadnika.  

Kolacja był przednia, pyszne jedzenie i długie rozmowy dotyczące kultury i zasad 

zachowania, edukacji i... szlacheckich rozrywek. Wśród biesiadujących były piękne panie 

i jeden starszy mężczyzna, który po skończonej kolacji uraczył nas pięknym koncertem na 

cymbałach.  

Było już bardzo późno, gdy wysłano nas do łóżek. Przed snem zdążyłem jeszcze 

pomyśleć, że przeżyłem fantastyczny dzień. Potem powieki mi się skleiły.  

Obudziłem się i ze zdumieniem stwierdziłem, że leżę we własnym łóżku. 

– A więc to był tylko sen – pomyślałem. 

Nie miałem siły, by zastanawiać się nad tym, jak to możliwe, że śnią się nam rzeczy, 

które są tak bardzo realistyczne.   

 

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 – Pan Tadeusz); 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 Pan 

Tadeusz. 
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3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty – funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej (Pan Tadeusz); 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. 

  



Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – termin główny 2022 r. 

Strona 26 z 26 

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. 

 

 

 


