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Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne, spełniające warunki zadania. 

Błąd rzeczowy dotyczący lektur obowiązkowych skutkuje przyznaniem 0 punktów. 

 

Zadanie 1. (0–1) 

 

Podstawa programowa 20121 Podstawa programowa 20172 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

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: 

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

Lektura obowiązkowa  

Aleksander Kamiński,  

Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

Przytoczony fragment utworu Aleksandra Kamińskiego opisuje akcję kopernikowską. 

Przytoczony fragment utworu Aleksandra Kamińskiego opisuje akcję pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977); II etap edukacyjny: klasy IV–VI. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356); II etap 

edukacyjny: klasy VII i VIII.   
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Zadanie 2. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 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: 

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

Lektura obowiązkowa  

Aleksander Kamiński,  

Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 

 

Zadanie 3. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

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: 

11) wykorzystuje w interpretacji 

utworów literackich potrzebne 

konteksty […] historycznoliteracki 

[…]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

Lektura obowiązkowa  
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Aleksander Kamiński,  

Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 

 

Zadanie 4. (0–1) 
 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

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: 

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

Lektura obowiązkowa  

Aleksander Kamiński,  

Kamienie na szaniec. 
 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 
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Zadanie 5. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja tekstów 

kultury. 

2. Analiza. Uczeń: 

4) rozpoznaje w tekście literackim: 

[…] przenośnię […].  

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 

 

Zadanie 6. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

PRAWDA 
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Zadanie 7. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

PRAWDA 

 

Zadanie 8. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

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: 

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

Lektura obowiązkowa  

Aleksander Kamiński,  

Kamienie na szaniec. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

Alek otrzymał taki pseudonim, ponieważ sam zdjął niemiecką płytę z pomnika Mikołaja Kopernika.  

Alek otrzymał taki pseudonim, bo brał udział w akcji pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.  

 

Zadanie 9. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 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: 

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

Lektura obowiązkowa  

Aleksander Kamiński,  

Kamienie na szaniec. 

 

9.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar, Wesoły. 

 

9.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

Polska Walcząca 
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Zadanie 10. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 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 […]. 

Lektury obowiązkowe 

  III. Tworzenie wypowiedzi. 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje zasady tworzenia 

[…] argumentów […]; 

6) przeprowadza wnioskowanie jako 

element wywodu argumentacyjnego; 

7) zgadza się z cudzymi poglądami 

lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie. 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – wskazanie bohatera, np. imię, nazwisko, pseudonim, i uzasadnienie wyboru. 

1 pkt – wskazanie bohatera, np. imię, nazwisko, pseudonim. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 2 punkty 

 Bohater: Ursus 
Uzasadnienie: Ursus był odważny, bo walczył z bykiem na arenie, by ocalić życie Ligii.   

 Bohater: Ordon 
Uzasadnienie: Ordon był odważny, bo wysadził redutę, by nie oddać broni w ręce wroga.  

 Bohater: Ksiądz Robak 
Uzasadnienie: Był odważny, bo przenosił tajne rozkazy, mimo iż mógł zginąć.   
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Zadanie 11. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji.  

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) rozpoznaje w wypowiedziach 

podstawowe części mowy 

(rzeczownik […]); 

4) rozpoznaje w tekście  formy […] 

rodzajów gramatycznych […].  

  

 

11.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 

 

11.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 
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Zadanie 12. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 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  

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona. 

 

 

12.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

Przytoczony fragment pochodzi z utworu pt. Reduta Ordona, którego autorem jest Adam Mickiewicz. 

 

12.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Uwaga. Jeżeli zdający udzieli odpowiedzi, że „obrona fortu zakończyła się źle” lub „obrona fortu zakończyła się dobrze”, otrzymuje 0 punktów.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

Generał Ordon wysadził Redutę, bo nie chciał, żeby broń dostała się w ręce wroga.  

Ordon wysadził redutę. 

Ordon wysadził fort w powietrze. 
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Zadanie 13. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury.  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

C 

 

Zadanie 14. (0–2)  

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury.  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

14.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Rozwiązanie 

PRAWDA 

 

14.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 

 

Zadanie 15. (0–1)  

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury.  

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 
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Zadanie 16. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

PRAWDA 

 

Zadanie 17. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

9) wyciąga wnioski wynikające 

z przesłanek zawartych w tekście 

[…]. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 1 punkt 

ładnie wyglądały; były ładnie podane; były ładnie ułożone na półmiskach 
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Zadanie 18. (0–2) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

  I. Kształcenie literackie i kulturowe.  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia […] innych tekstów 

kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  

1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje […]. 

  III. Tworzenie wypowiedzi. 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia […] argumentów;  

6) przeprowadza wnioskowanie jako 

element wywodu argumentacyjnego; 

7) zgadza się z cudzymi poglądami 

lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie. 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – podanie cechy i jej uzasadnienie. 

1 pkt – podanie cechy. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  

 

Przykładowe rozwiązania ocenione na 2 punkty 

 Cecha: gościnny 

Przykład z tekstu potwierdzający tę cechę: zapraszał na Zamek Królewski wybitnych twórców i artystów i podawał bardzo dobre jedzenie. 

 Cecha: serdeczny 

Przykład z tekstu potwierdzający tę cechę: rozmawiał z gośćmi w bardzo miły sposób, zabawiał gości rozmową.  
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Zadanie 19. (0–2) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

8) rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

  

 

19.1. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 

 

19.2. (0–1) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

B 
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Zadanie 20. (0–1) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

2) rozpoznaje w tekście zdania […] 

pojedyncze […]. 

  

 

Zasady oceniania 

1 pkt –odpowiedź poprawna. 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Rozwiązanie 

A 

 

Zadanie 21. (0–3) 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

5) tworzy wypowiedzi pisemne  

w następujących formach 

gatunkowych: […] ogłoszenie […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

6. Poznawanie podstawowych zasad 

retoryki, w szczególności 

argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 

4) wykorzystuje znajomość zasad 

tworzenia […] argumentów […]. 
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Zasady oceniania 

 

Treść i forma:  

2 pkt 

 

treść zgodna z poleceniem, uwzględnionych 5 elementów dotyczących formy: kto ogłasza? dla kogo? o czym? kiedy się odbywa? gdzie się 

odbywa? 

1 pkt treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 4 elementy dotyczące formy: kto ogłasza? ORAZ/ALBO dla kogo? ORAZ/ALBO o czym? 

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 ogłasza? 

ORAZ/ALBO dla kogo ? ORAZ/ALBO o czym? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

 

Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  

1 punkt – łącznie nie więcej niż trzy błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  

0 punktów – łącznie cztery lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).  

 

Przykładowe odpowiedzi  

Samorząd Szkolny informuje, że w naszej szkole zostanie zorganizowana wystawa pt. „Uczestnicy obiadów czwartkowych”. Wystawa prac będzie miała miejsce 

na parterze szkoły – hol główny. Prace będą prezentowane od 1 do 21 marca 2019 r. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli, by w czasie przerw obejrzeli 

wystawę, na której zostaną pokazane między innymi portrety znanych osób, które król Stanisław August Poniatowski zapraszał na Zamek Królewski. 

Samorząd Szkolny 

 

 

Zadanie 22. (0–20) 

 

ZASADY OCENIANIA WYPRACOWAŃ 

 

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt. Nie sprawdza i nie zaznacza żadnych błędów w pracy. Egzaminator 

umieszcza dopisek – „Praca nie na temat”. 

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 

0 pkt. Nie sprawdza i nie zaznacza żadnych błędów w pracy. Egzaminator umieszcza dopisek – „Brak odwołania do lektury obowiązkowej”. 

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt. 

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), egzaminator przyzna 0 pkt w każdym kryterium. 

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 50 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/elementów 

retorycznych oraz kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator przyzna 0 punktów. 
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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, 

zostanie unieważniony. 

7. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach uczniów, którym przyznano takie dostosowanie 

warunków przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym. 

8. 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. 

9. Wprowadza się oznaczenie literowe błędów: błąd rzeczowy – rzecz.  

 
Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne. 

 
Wypracowanie o charakterze argumentacyjnym 

 

Temat 1. 

Napisz rozprawkę na temat, czy jest coś lepszego na świecie niż przyjaźń. W swoich rozważaniach odnieś się do przyjaźni bohaterów lektury 

obowiązkowej (wybranej spośród lektur wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego). Pisz zgodnie z tematem i planem. Twoja praca 

powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów. 

 

Uwaga.  

 Temat umożliwia sformułowanie tezy lub hipotezy oraz różnych argumentów dotyczących tego, czy jest cos lepszego na świecie niż przyjaźń.  

 Teza lub hipoteza musi być zgodna z poleceniem, wybraną lekturą obowiązkową oraz innym utworem literackim (może to być również druga lektura 

obowiązkowa). 

 Argumenty muszą odnosić się do wybranych utworów literackich, ale nie mogą być ich streszczeniem. 

 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

2) określa temat i główną myśl 

tekstu; 

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) określa w poznawanych tekstach 

problematykę egzystencjalną 

i poddaje ją refleksji;  
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9) wyciąga wnioski wynikające

z przesłanek zawartych w tekście

[…].

3. Kształcenie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze polskiej 
i europejskiej [...].

9) wykorzystuje w interpretacji

utworów literackich odwołania do

wartości uniwersalnych związane

z postawami społecznymi,

narodowymi, religijnymi, etycznymi

[...];

11) wykorzystuje w interpretacji

utworów literackich potrzebne

konteksty […].

Zna lektury obowiązkowe.

II. Analiza i interpretacja tekstów

kultury.

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze

[…];

2) konfrontuje sytuację bohaterów

z własnymi doświadczeniami;

3) wyraża swój stosunek do postaci.

2. Analiza. Uczeń:

10) charakteryzuje i ocenia

bohaterów.

3. Interpretacja. Uczeń:

1) odbiera teksty kultury na

poziomie dosłownym i przenośnym.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń

odczytuje wartości pozytywne […]

wpisane w teksty kultury […].

II. Kształcenie językowe.

2. Rozwijanie rozumienia twórczego

i sprawczego charakteru działań

językowych oraz formowanie

odpowiedzialności za własne

zachowania językowe.

5. Kształcenie umiejętności

poprawnego [...] pisania zgodnego

z zasadami [...] pisowni polskiej.

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

3) stosuje poprawne formy

gramatyczne wyrazów odmiennych;

5) pisze poprawnie pod względem

ortograficznym […];

6) poprawnie używa znaków

interpunkcyjnych […];

7) operuje słownictwem

z określonych kręgów tematycznych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

2. Rozwijanie umiejętności

wypowiadania się w określonych

formach wypowiedzi [...]

pisemnych.

5. Rozwijanie umiejętności

stosowania środków stylistycznych

i 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
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spójności językowej między 

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 oraz innych tekstów 

argumentacyjnych; 

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: 

1) 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 i wszystkie wymagane punkty planu wypowiedzi zostały uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 
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1 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

 Nieuwzględniony jeden element polecenia ORAZ/LUB punkt planu (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. 

 

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. 
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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 było. 

 

2 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga). 

 Dopuszczalny 1 błąd rzeczowy. 

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 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. 
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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. 

 Dopuszczalna 1 usterka w odpowiedniości oraz/lub jednolitości stylu. 

1 pkt Dopuszczalne 2-3 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. 

 

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. 
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Poprawność środków 

 

Zakres środków 

Nie więcej niż 2 

błędy językowe 

3–4 błędy 

językowe 

5–6 błędów 

językowych 

7–9 błędów 

językowych 

10 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, egzaminator przyzna 2 pkt w tym 

kryterium. 

 

7. Ortografia 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator uwzględni liczbę błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

2 pkt Nie więcej niż 2 błędy ortograficzne. 

1 pkt 3–4 błędy ortograficzne. 

0 pkt 5 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 rozwiązanie  

Moim zdaniem ma świecie nie ma niczego lepszego niż przyjaźń. Kiedy mamy przyjaciół wokół siebie, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Udaje nam się 

nawet to, o czym myśleliśmy, że jest niemożliwe do osiągnięcia.  

Najlepszym potwierdzeniem mojej opinii jest przyjaźń, która łączyła bohaterów „Kamieni na szaniec”. Chłopcy żyli w czasie II wojny światowej i to 

miało na nich bardzo duży wpływ. Wszyscy byli harcerzami, przyjaźnili się bardzo długo, wspólnie spędzali czas i wędrowali po górach.   

Kiedy zdali maturę i planowali swoją przyszłość, wybuchła wojna. Musieli więc zmienić swoje plany. Rozpoczęli walkę o to, by ojczyzna była wolna. 

Ponieważ byli dobrymi  przyjaciółmi, pomagali sobie w każdej sytuacji. Wspólnie walczyli z wrogiem, ale też – pracowali. Gdy jeden z nich miał kłopoty, mógł 

zawsze liczyć na drugiego. Potwierdzeniem tego jest znana akcja pod Arsenałem, w czasie której chłopcy z rąk Niemców odbili Rudego. Tę trudną akcję zdołali 

przeprowadzić tylko dlatego, że się wzajemnie wspierali. To wtedy Janek przekonał się, że na prawdziwych przyjaciół zawsze można liczyć. Chłopcy narażali 

swoje życie, ale dzięki temu Rudy ostatnie swe chwile spędził otoczony bliskimi.  

Moim zdaniem przyjaźń powinna wyglądać tak jak u bohaterów „Kamieni na szaniec”. Przyjaciele powinni sobie pomagać, powinni wzajemnie się 

wspierać i powinni być gotowi oddać za siebie życie.  

 
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; wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

2. Elementy retoryczne: 5 pkt – pogłębiona argumentacja; argumenty zilustrowane trafnymi przykładami odnoszącymi się do utworu literackiego – Kamienie 

na szaniec. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 pkt – funkcjonalne wykorzystanie przywołanego utworu 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. 

Napisz opowiadanie o wydarzeniu w Twojej szkole, w którym mógłby wziąć udział bohater lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur 

wymienionych na 3 stronie tego arkusza egzaminacyjnego). Pisz zgodnie z tematem i planem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów. 

Uwaga. 

 Uczeń pisze opowiadanie, w którym wykazuje się znajomością wybranej lektury obowiązkowej.

 Uczeń w opowiadaniu uwzględnia następujące elementy: wydarzenie w jego szkole, wybrany bohater.

 Opowiadanie ma charakter twórczy, nie może być streszczeniem lektury obowiązkowej.

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych w nich

informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2) określa temat[…] tekstu.

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich [...].

2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej i światowej [...].

3. Kształcenie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze polskiej 
i europejskiej [...]. 

1. Czytanie utworów literackich.

Uczeń:

7) określa w poznawanych tekstach

problematykę egzystencjalną

i poddaje ją refleksji;

9) wykorzystuje w interpretacji

utworów literackich odwołania do

wartości uniwersalnych związane

z postawami społecznymi,

narodowymi, religijnymi, etycznymi

[...].

Zna lektury obowiązkowe. 

II. Analiza i interpretacja tekstów

kultury.

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

2) konfrontuje sytuację bohaterów

z własnymi doświadczeniami;

3) wyraża swój stosunek do postaci.

2. Analiza. Uczeń:

10) charakteryzuje i ocenia

bohaterów.

II. Kształcenie językowe.

2. Rozwijanie rozumienia twórczego

i sprawczego charakteru działań

językowych oraz formowanie

odpowiedzialności za własne

zachowania językowe.

5. Kształcenie umiejętności

poprawnego [...] pisania zgodnego

z zasadami [...] pisowni polskiej.
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3. Interpretacja. Uczeń: 

1) odbiera teksty kultury na 

poziomie dosłownym i przenośnym. 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń 

odczytuje wartości pozytywne […] 

wpisane w teksty kultury […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

5) tworzy wypowiedzi pisemne  

w następujących formach 

gatunkowych: opowiadanie […]. 

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

3) stosuje poprawne formy 

gramatyczne wyrazów odmiennych; 

5) pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym […]; 

6) poprawnie używa znaków 

interpunkcyjnych […]; 

7) operuje słownictwem  

z określonych kręgów tematycznych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

2. Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się w określonych 

formach wypowiedzi [...] 

pisemnych.  

5. Rozwijanie umiejętności 

stosowania środków stylistycznych 

i dbałości o estetykę tekstu oraz 

umiejętności organizacji tekstu.  

1. Elementy retoryki. Uczeń:  

3) tworzy wypowiedź, stosując 

odpowiednią dla danej formy 

gatunkowej kompozycję oraz zasady 

spójności językowej między 

akapitami [...]. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi […]. 

 
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 i wszystkie wymagane punkty planu wypowiedzi zostały uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

1 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

 Nieuwzględniony jeden element polecenia ORAZ/LUB punkt planu (inny niż forma). ORAZ/LUB 
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 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, podsumowanie 

 lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy. 

 

5 pkt  Funkcjonalna narracja. 

 Logiczny układ zdarzeń. 

 Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 5 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas 

akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, podsumowanie, moment najwyższego napięcia, dialog, monolog, wspomnienie przeszłości. 

 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, podsumowanie, moment najwyższego napięcia, dialog, monolog, wspomnienie przeszłości. 

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. 
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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). 

 Dopuszczalny 1 błąd rzeczowy. 

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 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. 
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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. 

 Dopuszczalna 1 usterka w odpowiedniości oraz/lub jednolitości stylu. 

1 pkt Dopuszczalne 2–3 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. 

 

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. 
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Poprawność środków 

 

Zakres środków 

Nie więcej niż 2 

błędy językowe 
3–4 błędy językowe 

5–6 błędów 

językowych 

7–9 błędów 

językowych 

10 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 2 błędy ortograficzne. 

1 pkt 3-4 błędy ortograficzne. 

0 pkt 5 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 rozwiązanie  

 

Ten dzień zaczął się zupełnie zwyczajnie. Punktualnie o 8.00 rozpoczęła się lekcja fizyki. Dziś mieliśmy poznawać układ słoneczny. Nagle otworzyły się 

drzwi i do klasy wszedł Pan Dyrektor razem z jakimś mężczyzną. Okazało się, że nasz gość przybył z daleka i jest specjalistą od gwiazd. Jego ubiór i rekwizyty 

wydały mi się znajome. Nagle przypomniałem sobie, że czytałem o nim. Tak! Miałem rację! To był… Bankier, Bankier z „Małego Księcia”. Już wiedziałem, 

dlaczego nas odwiedził. Tylko on jeden wiedział, ile na niebie jest gwiazd, bo codziennie je liczył. 

 Kiedy nasza nauczycielka zaczęła podawać informacje na temat układu słonecznego, Bankier przerwał jej i powiedział: 

– Szanowna Pani, to nie do końca prawda. Oprócz tych wszystkich gwiazd na niebie są jeszcze inne planety, na przykład planeta B-612. 

– Co to za planeta? – zapytała nasza nauczycielka. 

– To planeta, z której pochodzi Mały Książę – odpowiedział Bankier. 

Nagle wszyscy zaczęli zadawać pytania, dopytywać się o Małego Księcia, o jego planetę i inne gwiazdy. Bankier cierpliwie nam odpowiadał, ale niestety 

nie potrafił podać zbyt wielu szczegółów. Zapamiętałem tylko cyfry:1 – tyle było róż na planecie Małego Księcia, i 3 – tyle było wulkanów. 

 Lekcja minęła bardzo szybko. Wszyscy byliśmy zadowoleni, bo nauczyliśmy się bardzo dużo o całym układzie słonecznym. Ja tylko czułem, że nie 

wszystko jeszcze wiem o planecie Małego Księcia i innych gwiazdach, ale nie wiedziałem, gdzie szukać odpowiedzi. 

Po zakończonych lekcjach, kiedy wracałem do domu, niechcący potrąciłem na chodniku małego chłopca. Kiedy uważnie mu się przyjrzałem, poznałem 

go od razu. To był Mały Książę. Teraz już wiedziałem, kto opowie mi więcej o gwiazdach.  

 

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty – wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu (opowiadanie twórcze); zawiera wszystkie elementy 

określone w poleceniu (wydarzenie odbywa się w szkole, pojawiają się bohaterowie Małego Księcia); w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.  

2. Elementy twórcze: 5 punktów – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, 

charakterystyki bohaterów, określenie czasu i miejsca akcji, 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. 

 

 


