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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 […]. 

 
Rozwiązania 
PP 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 2. (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 […]. 

 
Rozwiązania 
A 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 3. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 4. Wartości i wartościowanie. Uczeń:  

2) omawia na podstawie poznanych dzieł 
literackich […] podstawowe, ponadczasowe 
zagadnienia egzystencjalne, np. […] samotność 
[…]. 

 
Rozwiązania 
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 
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Umiejętność z zakresy szkoły podstawowej. 

2. Analiza. Uczeń: 
4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie 
[…]. 

 
Rozwiązania 
B 
 
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. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 
informacje […]. 

 
Rozwiązania 
PP 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 6. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 3. Interpretacja. Uczeń: 

1) przedstawia propozycję odczytania 
konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją. 

 
Rozwiązania 
B 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 7. (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 […]. 

 
Rozwiązania 
C 
 
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. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 
informacje […]. 

 
Rozwiązania 
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. 

Umiejętność z zakresy szkoły podstawowej. 
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście [...]. 

 
Rozwiązania 
D 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 10. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 2. Analiza. Uczeń: 

3) rozróżnia narrację pierwszoosobową 
i trzecioosobową oraz potrafi określić ich 
funkcje w utworze. 

 
Rozwiązania 
B2 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 11. (0–1) 

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 ([…] spójnik) […]. 

 
Rozwiązania 
B 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 12. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 
5) rozpoznaje w zdaniach […] różne rodzaje 
[…] orzeczeń […] okoliczników […]. 

 
Rozwiązania 
PP 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 13. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 
1) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl 
potoczny […]. 

 
Rozwiązania 
B 
 
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. 
3. Świadomość językowa. Uczeń: 
3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe 
części mowy (rzeczownik, […] zaimek, 
przyimek […]) i wskazuje różnice między nimi. 

 
Rozwiązania 
A1 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 15. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) […] uzasadnia własne zdanie […]. 
 
Schemat punktowania 
2 punkty – uczeń formułuje dwa argumenty zgodnie z tekstem. 
 
Przykładowe rozwiązanie 
 
1. Książki trzeba szanować, ponieważ zawarte są w nich ludzkie przemyślenia i uczucia. 
2. Należy im się szacunek ze względu na tych, którzy je czytali i wzruszali się ich treścią. 
 
1 punkt – uczeń formułuje jeden argument zgodnie z tekstem. 
 
Przykładowe rozwiązanie 
 
1. Często książki łączy sentyment, bo należały do bliskim dla nas osób. 
 
0 punktów – uczeń formułuje argumenty niezgodne z tekstem LUB nie udziela odpowiedzi. 
 
Uwaga: W zadaniu nie ocenia się poprawności zapisu. 
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Zadanie 16. (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 […]. 

 
Rozwiązania 
3F 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 17. (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 […]. 

 
Rozwiązania 
B 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 18. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresy szkoły podstawowej. 
2. Analiza. Uczeń: 
7) wyodrębnia elementy dzieła filmowego […]. 

 
Rozwiązania 
A 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 19. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. 
Uczeń: 
3) korzysta ze słownika: […] antonimów […]. 

 
Rozwiązania 
A 
 
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. 

Umiejętność z zakresy szkoły podstawowej. 
1.Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście […]. 

 
Rozwiązania 
C 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 21. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 

Umiejętność z zakresy szkoły podstawowej. 
1.Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście […]. 

 
Rozwiązania 
A 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 22. (0–10) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

1) tworzy spójne wypowiedzi […] pisemne 
w następujących formach gatunkowych: 
urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie 
opowiadanie […]; dostosowuje odmianę i styl 
języka do gatunku, w którym się wypowiada; 
2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie 
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 
5) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym […]; 
6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych 
[…]. 
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Schemat punktowania 
 

1. Treść (0–4) 
Oceniane cechy 

wypowiedzi ucznia 4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów* 

Uczeń 

Realizacja tematu 

pisze 
opowiadanie 
zgodne 
z tematem. 

pisze 
opowiadanie 
zgodne 
z tematem. 

pisze 
opowiadanie 
w przeważającej 
części zgodne 
z tematem. 

podejmuje 
próbę napisania 
opowiadania na 
zadany temat. 

pisze 
opowiadanie 
na inny 
temat 
lub 
pisze pracę 
w innej 
formie. 

U
ro

zm
ai

ce
ni

e 
fa

bu
la

rn
e 

Prezentowanie 
świata 

przedstawionego 

określa czas, 
miejsce, tworzy 
akcję 
i wprowadza 
bohatera/-ów 
oraz 
konkretyzuje 
wszystkie 
elementy. 

określa 
miejsce, 
tworzy akcję 
i wprowadza 
bohatera/-ów 
oraz 
konkretyzuje 
dwa elementy. 

określa miejsce, 
tworzy akcję 
i wprowadza  
bohatera/-ów 
oraz 
konkretyzuje 
jeden element. 

podejmuje 
próbę 
stworzenia akcji 
i wprowadza 
bohatera/-ów. 

Sposób 
prowadzenia 

narracji 

w sposób 
funkcjonalny 
posługuje się 
wybraną formą 
narracji oraz 
czasem 
gramatycznym. 

w sposób 
funkcjonalny 
posługuje się 
wybraną 
formą narracji. 

w przeważającej 
części stosuje 
wybraną formę 
narracji. 

znaczne 
zaburzenia 
w stosowaniu 
wybranej formy 
narracji. 

Sposób 
przedstawienie 
toku zdarzeń 

logicznie układa 
wydarzenia 
prowadzące do 
wydarzenia 
głównego. 

logicznie 
układa 
wydarzenia 
prowadzące 
do wydarzenia 
głównego. 

w przeważającej 
części logicznie 
układa 
wydarzenia 
prowadzące do 
wydarzenia 
głównego. 

znaczne 
zaburzenia 
logicznego 
uporządkowania 
wydarzeń. 

Elementy 
wzbogacające 

wypowiedź 

wzbogaca 
wypowiedź, 
wprowadza np.: 
dialog, opis, 
dynamizuje 
akcję, kreuje 
nastrój, buduje 
napięcie, stosuje 
retrospekcję. 
(konieczne trzy 
elementy). 

wzbogaca 
wypowiedź, 
wprowadza 
np.: dialog, 
opis, 
dynamizuje 
akcję, kreuje 
nastrój, buduje 
napięcie, 
stosuje 
retrospekcję. 
(konieczne 
dwa 
elementy). 

wzbogaca 
wypowiedź, 
wprowadza np.: 
dialog, opis, 
dynamizuje 
akcję, kreuje 
nastrój, buduje 
napięcie, stosuje 
retrospekcję. 
(konieczny 
jeden element). 

podejmuje 
próbę 
wzbogacenia 
wypowiedzi. 

 
* Jeżeli uczeń pisze opowiadanie na inny temat lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów 
również w pozostałych kryteriach. 

Uwaga! 
W pracy krótszej od wyznaczonej objętości ocena segmentacji, stylu i języka, ortografii 
oraz interpunkcji pozostaje na poziomie 0. 
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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 i język (0–3) 
3 p. – tekst w zasadzie poprawny, dopuszczalne 3 błędy (składniowe, leksykalne, frazeologiczne, 
fleksyjne lub stylistyczne) na każde pół strony ORAZ napisany stylem konsekwentnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi, 
2 p. – tekst w zasadzie poprawny, dopuszczalne 4 błędy (składniowe, leksykalne, frazeologiczne, 
fleksyjne lub stylistyczne) na każde pół strony, 
1 p. – tekst komunikatywny pomimo licznych błędów różnego rodzaju, 
0 p. – tekst w większości lub w całości niezrozumiały. 
 
4. Ortografia (0–1) 
1 p. – dopuszczalne 4 błędy  
0 p. – powyżej 4 błędów  
 
5. Interpunkcja (0–1) 
1 p. – dopuszczalne 4 błędy  
0 p. – powyżej 4 błędów  
 
 


