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Schemat punktowania testu Konkursu języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej – etap szkolny 2020r. 

Lp. Model odpowiedzi i kryteria oceniania punktacja 

1. Schemat: abba -1p 

układ: okalający i parzysty – 1p 

budowa: źeńskie (śpiewki-dziewki; tony-ulubiony)-1p 

funkcja: wierszotwórcza lub stylistyczna lub instrumentacyjna( wystarczy jedna; uznajemy sformułowania uczniowskie) – 1p 

0-4 

2. Tekst jest sonetem, ponieważ 1) składa się z 4 zwrotek – 2 czterowersowych i 2trójwersowych (uznajemy również, jeśli 

uczeń poda, że składa się z 14 wersów) 

                                                 2) ma charakterystyczny układ rymów 

1p.- za nazwanie gatunku 

1p.- za podanie 2 cech budowy 

0-2 

3. śpiewki  od: śpiewy; skrzypeczki od: skrzypki; kochaneczka od: kochanka; łóżeczko od: łóżko; dzieweczka od: dziewka; 

1p - za wypisanie zdrobnień; 

2p - jeżeli poprawnie poda wyraz podstwowy do wszystkich przykładów,  

1p. -jeżeli poda poprawnie co najmniej 3 wyrazy podstawowe 

0p.- za dwa i mniej 

0-3 

4. uśpionej – imiesłów przymiotnikowy bierny, D., l.p., r.ż 

1p. – za podanie pełnej nazwy 

1p. – za poprawne  określenie wszystkich form 

0-2 

5. Np. Muzyk z tekstu I nie grał na weselu obertasów. 

Punkt przyznajemy za  odpowiedź zgodną z tekstem, wyrażoną zdaniem poprawnie zapisanym pod względem językowym  

i interpunkcyjnym. 

0-1 

6. krakowiak – A ; mazur – D;  obertas – C 

1p. – tylko za przyporządkowanie trafnych określeń do 3 tańców 

0-1 
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7. Np. Moim zdaniem w tekście II w porównaniu z krakowiakiem i obertasem najspokojniejszym tańcem jest mazur. Autor 

pisze o nim, że jest „rozłożysty jako grusza”. Używa też określeń: posuwisty, godny. 

1p. – za wskazanie tańca 

1p. – za każde uzasadnienie zgodne z tekstem 

1p. – za pełną poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. Przyznajemy ten punkt, gdy uczeń udziela poprawnej 

odpowiedzi. 

0-3 

8. Tematy oboczne: ; tańc- taniec- 

Oboczność: ø:e 

1p. - za tematy oboczne 

1p. - za oboczność. 

0-2 

9. 1. – A;   2.-D; 3.-C 

2p.- za poprawne rozpoznanie 3 par wyrazów 

1p. – za poprawne rozpoznanie 2 par wyrazów 

0p. – za jedną odpowiedź lub jej brak oraz gdy uczeń przyporządkuje dwie pary do jednej nazwy 

0-2 

10. Np.: A.  jest posłuszny, spełnia czyjąś wolę. 

        B. lekki, zwinny 

        C. być wszechstronnym, dobrze sobie radzić i w pracy ,i w czasie zabawy 

        D. nie dbam o niego 

1p. – za każdą poprawną odpowiedź 

0-4 

11. 1p. – treść ogłoszenia zgodna z poleceniem, zawierająca 2 elementy zachęty;  

2p. – odpowiedź na pytania: kto? kogo? o czym? Informuje; gdzie?( dokładne określenie miejsca; uznajemy: w naszej 

szkole); kiedy?(wymagamy daty i godziny); 1p. – przyznajemy, gdy brak odpowiedzi na jedno z pytań; więcej niż jeden brak 

odpowiedzi - 0p. 

1p. – za pełną poprawność językową 

1p. – za pełną poprawność ortograficzna 

1p. – za pełą poprawność interpunkcyjną 

0-6 
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12. Realizacja tematu:    (0-8) 

1p. – właściwa forma wypowiedzi – opowiadanie twórcze 

1p. – właściwi bohaterowie zdarzeń – wskazanie cech ich nizwykłości/ wyjatkowości/dziwności 

1p. – wydarzenia rozgrywają się na weselu 

1p. – obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania(nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów 

wskazujacych na następstwo czasowe zdarzeń) 

1p. – przedstawienie przyczynowo- skutkowego toku wydarzeń 

1p. – wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością 

2p. – rozmaicona 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) ; 

za 5 sposród nich -1p. 

Zapis:   (0-6) 

1p. – graficznie wyodrębnione akapity 

poprawność językowa: 

3p. – dopuszczalne 2 błędy składniowe lub leksykane, lub fleksyje, lub frazeologiczne; 

2p. – dopuszczalne 3- 4 błędy składniowe lub leksykane, lub fleksyje, lub frazeologiczne; 

1p. – dopuszczalne 5-6 błędów  

0p. – powyżej 6 błędów 

ortografia: 

1p. – dopuszczalne 2 błędy 

0p. – powyżej 2 błędów 

interpunkcja: 

1p. – dopuszczalne 3 błędy 

0p. – powyżej 3 błędów 

Uwaga 

1) Nie przyznajemy punktów za pracę, która jest niezgodna z tematem lub w innej formie niż wskazano  

w temacie. 

2) Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych, naruszajacych normy etyczne lub propagujących 

postępowanie niezgodne z prawem – praca otrzymuje 0p. we wszystkich kategoriach. 

3) Jeżeli praca ma mniej niż 150 słów, uczeń nie otrzymuje punktów w kategorii zapis. 

0-14 

 

                                                                                                                                                                                                     Łacznie :44 punkty 

 

Do etapu rejonowego kwalifikujemy uczniów, którzy otrzymali  co najmniej 31 punktów, co stanowi 70% 


