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Zadanie 1. (0–1)  

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne  

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie  

PF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

2. Analiza. Uczeń: 

10) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 

 

Rozwiązanie  

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 3. (0–1)  

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście [...]. 

 

Rozwiązanie  

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście [...]. 

 

Rozwiązanie  

FP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 5. (0–1)  

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 

wyrazów w wypowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 6. (0–1)  

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

5) rozpoznaje w zdaniach [...] różne rodzaje [...] 

orzeczeń [...]. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe 

wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot 

[...]). 

 

Rozwiązanie  

BC 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 7. (0–1) 

 

Rozwiązanie  

PP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 

zawartych w tekście [...]. 

 

Rozwiązanie  

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 9. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

6) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze 

emocjonalnym [...]. 

 

Rozwiązanie  

B2 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne  

informacje [...]. 
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Zadanie 10. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

3. Świadomość językowa. Uczeń:  

6) rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie 

[...]. 

 

Rozwiązanie  

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 11. (0–2) 

11.1. (0–1) 

 

Rozwiązanie  

3P 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

11.2. (0–1) 

 

Rozwiązanie  

BC 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 3. Interpretacja. Uczeń:  

1) przedstawia propozycję odczytania 

konkretnego tekstu kultury [...]. 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe 

części mowy ([...] czasownik, [...] zaimek [...])  
i wskazuje różnicę między nimi.  
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Zadanie 12. (0–1)  

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne  

informacje [...]. 
 

Rozwiązanie  

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 13. (0–1)  

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne  

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie 

FP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 14. (0–1)  
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 

wyrazów w wypowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Zadanie 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie  

zawartych w nich informacji.  

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje [...]. 

 

Rozwiązanie 

BD 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 16. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie  

zawartych w nich informacji.  

 

3. Świadomość językowa. Uczeń:  

9) [...] wskazuje funkcje formantów  

w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.  

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 17. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

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

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

poglądy innych lub polemizuje z nimi. 

 

Schemat punktowania 

2 punkty – uczeń przedstawia swoją opinię i uzasadnia ją dwoma argumentami.   

 

Przykładowe rozwiązanie 

 Moim zdaniem uproszczenie polskiego alfabetu na potrzeby elektronicznej komunikacji nie jest 

dobrym pomysłem. Po pierwsze, usunięcie ogonków może spowodować, że zmieni się znaczenie 

wyrazów. Po drugie, człowiek przestanie dbać o poprawność języka i w efekcie zacznie 

popełniać błędy podczas tradycyjnego pisania.  

 Według mnie uproszczenie polskiego alfabetu jest bardzo dobrym pomysłem. Ułatwi to na 

pewno komunikację i stanie się ona sprawniejsza. Pozwoli także obcokrajowcom szybciej 

opanować język polski. 

 

1 punkt – uczeń przedstawia swoją opinię i uzasadnia ją jednym argumentem.   

 

Przykładowe rozwiązanie 

 Moim zdaniem uproszczenie polskiego alfabetu na potrzeby elektronicznej komunikacji jest 

złym pomysłem. Usunięcie ogonków spowoduje, że w wielu przypadkach zmieni się znaczenie 

wyrazów i tekst będzie niezrozumiały. 

 Usunięcie ogonków i kreseczek to bardzo dobry pomysł. Będzie można szybciej napisać tekst do 

drugiej osoby. 
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0 punktów – uczeń przedstawia tylko swoją opinię, ale nie podaje argumentów  

                                LUB nie udziela odpowiedzi. 

 

Przykładowe rozwiązanie 

 Moim zdaniem usunięcie ogonków to dobry pomysł. 

 Według mnie usunięcie ogonków to zły pomysł.  

 

Uwaga! 

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

argumentem. 

 

Zadanie 18. (0–1) 

 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

2. Analiza. Uczeń: 

2) charakteryzuje postać mówiącą w utworze.  

 

Rozwiązanie  

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 19. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

2. Analiza. Uczeń: 

4) wskazuje funkcje użytych w utworze 

środków stylistycznych z zakresu słownictwa 

([...] metafor), składni (powtórzeń [...])[...].  

 

Rozwiązanie  

PP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

11) czerpie dodatkowe informacje  

z przypisu. 

 

Rozwiązanie  

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Zadanie 21. (0–10) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

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

1) tworzy spójne wypowiedzi [...] pisemne 

w następujących formach gatunkowych: [...] 
rozprawka [...]; dostosowuje odmianę i styl 

języka do gatunku, w którym się wypowiada; 

2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne 

z wymogami gatunku, tworząc spójną pod 

względem logicznym i składniowym 

wypowiedź na zadany temat. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 

wysławiania się; świadomie dobiera synonimy 

i antonimy do wyrażenia zamierzonych treści; 

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc 

ich znaczenie; 

5) stosuje różne rodzaje zdań we własnych 

tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań 

składowych do wagi, jaką nadaje 

przekazywanym informacjom; 

6) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu 

reguł interpunkcyjnych [...]; 
10) stosuje poprawne formy odmiany 

rzeczowników, czasowników (w tym 

imiesłowów), przymiotników, liczebników 

i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów 

w związkach składniowych (zgody i rządu). 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

5) pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym […]; 

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych 

[...]. 
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Schemat punktowania 

1. Treść (0–4) 

 

4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów 

* praca odnosi 

się do problemu 

sformułowanego 

w temacie 

* praca odnosi się 

do problemu 

sformułowanego 

w temacie 

* praca 

w przeważającej 

części odnosi się 

do problemu 

sformułowanego 

w temacie 

* praca jest luźno 

związana 

z problemem 

sformułowanym 

w temacie 

* praca nie 

odnosi się do 

problemu 

sformułowanego 

w temacie 

lub  

* praca nie 

zawiera 

argumentacji 

* przedstawia 

stanowisko 

autora  

* przedstawia 

stanowisko 

autora  

* przedstawia 

stanowisko 

autora 

* przedstawia 

stanowisko 

autora  

* zawiera trafną 

i wnikliwą 

argumentację 

popartą 

przykładami 

z literatury 

* zawiera trafną 

argumentację  

popartą 

przykładami 

z literatury 

* zawiera 

częściowo trafną 

argumentację 

zilustrowaną 

przynajmniej 

jednym 

przykładem 

z literatury  

* zawiera próbę 

argumentacji 

 

* zachowuje 

logikę wywodu, 

zawiera 

wnioskowanie 

* zachowuje 

logikę wywodu 

   

 

1. Błąd rzeczowy zakłócający logikę wypowiedzi oraz błędy dotyczące rodzajów i gatunków 

literackich, tytułów, imion i nazwisk autorów oraz bohaterów przywołanych tekstów powodują 

obniżenie oceny o jeden poziom. 

2. W pracy krótszej od wyznaczonej objętości ocena Segmentacji, Stylu, Języka, Ortografii 

i Interpunkcji pozostaje na poziomie 0. 

3. Jeżeli uczeń pisze pracę niezgodną z poleceniem, otrzymuje 0 punktów również w pozostałych 

kryteriach. 

 

Cechy uwzględnione na skali: 

1. Zgodność z tematem – napisanie wywodu argumentacyjnego rozstrzygającego problem 

sformułowany w postaci tezy (hipotezy).  

2. Stanowisko autora wobec problemu – postawienie tezy lub sformułowanie hipotezy, sąd 

wyrażony pośrednio lub bezpośrednio.  

3. Trafność i wnikliwość argumentacji – dobranie odpowiednich do wyrażonego sądu argumentów 

i analiza przykładów służących do udowodnienia punktu widzenia autora (tezy), właściwe ich 

zhierarchizowanie ze względu na siłę oddziaływania. 

4. Logika wywodu, w tym sformułowanie sądu, dowodzenie, podsumowanie rozważań.  
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2. Segmentacja tekstu (0–1) 

1 p. – zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa.  

0 p. – brak uporządkowania logicznego, segmentacja przypadkowa lub brak segmentacji.  

 

3. Styl (0–1) 

1 p. – styl konsekwentny, dostosowany do wywodu argumentacyjnego; występują wyrażenia 

zapewniające spójność tekstu i wyznaczające jego strukturę, podkreślające punkt widzenia 

autora i słuszność przywołanych argumentów. 

0 p. – styl niekonsekwentny lub niedostosowany do wywodu argumentacyjnego.  

 

4. Język (0–2) 

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

stylistycznych). 

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

stylistycznych). 

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

stylistycznych). 

 

5. Ortografia (0–1) 

1 p. – dopuszczalne 2 błędy.  

0 p. – powyżej 2 błędów.  

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 

1 p. – dopuszczalne 3 błędy  

0 p. – powyżej 3 błędów  

 

6. Interpunkcja (0–1) 
1 p. – dopuszczalne 3 błędy.  

0 p. – powyżej 3 błędów.  

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy.  

0 p. – powyżej 4 błędów.  

 

 


