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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 

A 

 

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 […]. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

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 

NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

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 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 5. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Uczeń:  

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc 

ich znaczenie. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

Umiejętność ze szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 

wyrazów w wypowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. 

Uczeń: 

2) stosuje zasady korzystania z zasobów 

bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła 

potrzebnych mu informacji. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 8. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

4) odróżnia informacje o faktach od opinii. 

 

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: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje […]. 

 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 10. (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 

A 

 

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. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 

informacje […]. 

 

Rozwiązanie 

TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 12. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 

zawartych w nich informacji. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) […] rozpoznaje styl […] naukowy. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe 

części mowy (rzeczownik, […] zaimek […]) i 

wskazuje różnice między nimi. 

 

Rozwiązanie 

TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 14. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

2) rozpoznaje problematykę utworu. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 

 

 

  



Strona 6 z 10 

 

Zadanie 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Tworzenie wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Uczeń:  

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc 

ich znaczenie. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 16. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Umiejętność ze szkoły podstawowej. 

2. Analiza. Uczeń: 

4) rozpoznaje w tekście literackim […] 

przenośnię […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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. 

Umiejętność ze szkoły podstawowej. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 

wyrazów w wypowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 18. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

2. Analiza. Uczeń: 

10) charakteryzuje […] bohaterów. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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 

III. Tworzenie wypowiedzi. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

4) poprawnie stopniuje […] przysłówki […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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 ze szkoły podstawowej. 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

2) rozpoznaje w tekście zdania […] złożone 

[…]. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 21. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

5) […] uzasadnia własne zdanie […]. 

 

2 punkty – uczeń wskazuje swoje największe szkolne osiągnięcie i uzasadnia swoją odpowiedź. 

Wypowiedź jest komunikatywna. 

 

Przykładowe rozwiązanie 

 

Moim największym szkolnym osiągnięciem było zajęcie trzeciego miejsca w turnieju gier planszowych. 

Wygrałem ze swoimi kolegami i dostałem nagrodę.  

 

1 punkt – uczeń wskazuje swoje największe szkolne osiągnięcie, ale nie uzasadnia swojej odpowiedzi 

LUB uzasadnia swoje stanowisko, ale uzasadnienie nie dotyczy szkolnego osiągnięcia. Wypowiedź jest 

komunikatywna. 

 

Przykładowe rozwiązanie 

 

Moim osiągnięciem jest dostanie się do szkolnego zespołu tanecznego. 

 

0 punktów – uczeń nie udziela odpowiedzi LUB wypowiedź jest na inny temat, LUB wypowiedź jest 

niekomunikatywna. 

 

Uwaga: W zadaniu nie ocenia się poprawności zapisu. 
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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: […] 

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 dla 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 

 

 

Uczeń: 

przedstawia swoje 

stanowisko  

 

podaje dwa 

argumenty i je 

rozwija 

 

 

zachowuje logikę 

wywodu (teza, 

argumentacja, 

wniosek)  

przedstawia swoje 

stanowisko 

 

podaje dwa 

argumenty i jeden 

rozwija  

 

 

w zakończeniu 

formułuje wniosek 

 

przedstawia swoje 

stanowisko  

 

podaje dwa 

argumenty bez 

rozwinięcia lub 

jeden  

z rozwinięciem 

przedstawia swoje 

stanowisko  

 

podaje jeden 

argument 

 

 

Jeżeli uczeń pisze rozprawkę na inny temat lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów również 

w pozostałych kryteriach. 

W pracy krótszej od wyznaczonej objętości ocena segmentacji, stylu, języka, ortografii i interpunkcji 

pozostaje na poziomie 0. 

 

Cechy uwzględnione na schemacie punktowania 

1. Zgodność z tematem – napisanie wywodu argumentacyjnego rozstrzygającego problem 

sformułowany w postaci tezy (hipotezy).  

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

pośrednio lub bezpośrednio.  

3. Logika wywodu – sformułowanie sądu, dowodzenie, podsumowanie rozważań.  

 

2. Segmentacja tekstu (0–1) 

1 p. – segmentacja konsekwentna i celowa. 

0 p. – segmentacja przypadkowa lub brak segmentacji. 

 

3. Styl (0–1) 

1 p. – styl stosowny, konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi. 

0 p. – styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi. 

 

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 4 błędy. 

0 p. – powyżej 4 błędów. 
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6. Interpunkcja (0–1) 

1 p. – dopuszczalne 4 błędy. 

0 p. – powyżej 4 błędów. 

 

 

 

 

 


