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Schemat punktowania testu Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej – etap wojewódzki 2021r. 

Lp. Model odpowiedzi i kryteria oceniania punktacja 

1. Za wskazanie punktu kulminacyjnego  w noweli przyznajemy -1p. 

Np.: Nieświadoma,że „łamie” prawo, zostaje oskarżona o prowadzenie nielegalnej szkoły. 

0-1 

2. Za  podannie co najmniej 2 argumentów pomocnych obronie Joanny zgodnych z treścią noweli przyznajemy- 1p. 

Np.:1) Joanna chciała pomóc dzieciom i sobie. 

2) Lipska nie zakładała żadnej szkoły. 

0-1 

3. Np.: 

Za podanie co najmniej dwóch różnic  w świecie opisanym (1p) i świecie współczenym (1p)  = 2p  

Za podanie co najmniej dwóch podobieństw - 1p 

świat opisany w utworze świat współczesny 

różnice 

uczą się wybrane jednostki każdy ma prawo do nauki 

Polacy tracili pracę z powodu swojej narodowości w kraju Polacy nie są dyskryminowani przez pracodawców  

za udzielanie prywatnych lekcji sądy skazują na więzienie lub 

grzywnę 

za udzielanie prywatnych lekcji nie idzie się do więzienia 

Rodzice za lekcje płacą warzywami, chlebem, drobnymi 

usługami 

za korepetycje rodzice płacą pieniędzmi 

Podobieństwa: miasta są zatłoczone i gwarne; 2)lekarze przychodzą na wizyty domowe do pacjentów; 3)młodzi ludzie 

wynajmują tanie mieszkania; 4) nadal są ludzie biedni i bogaci 

0-3 

4. c) 0-1 

5. b) 0-1 
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6. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem – 1p 0-1 

7. Za podanie właściewgo synonimu: pątnik - 1p  

Za właściwe uzasadnienie, np. Podróżnik do miejsc świętych – 1p 

0-2 

8. Np.: wczoraj [fczoraj] – ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne 

przeszli [pszeszli] – ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe 

w ten [f ten] – ubezdźwięcznienie międzywyrazowe wsteczne 

Polaków [Polakóf] – utrata dżwięczności  w wygłosie /na końcu wyrazu 

Za wypisanie co najmniej 3 przykładów – 2p 
Za wypisanie 2 lub 1 przykładu– 1p 
Za pełne nazewnictwo we szystkich przykładach – 2p 
Za pełne nazewnictwo w 2 lub 1 przykładzie – 1p 

0-4 

9. I. Realizacja tematu: 

- treść wypowiedzi dostosowana do celu wypowiedzi – 1p 

- podanie informacji dotyczącej nadawcy wypowiedzi – 1p 

II. Styl wypowiedzi dostosowany do formy – 1p 

III. Pełna poprawność językowa – 1p 

IV. Pełna poprawność ortograficzna i interpunkcyjna – 1p 

Uwaga: Jeżeli praca nie realizuje wskazanej w poleceniu formy wypowiedzi, uczeń za zadanie otrzymuje- 0p 

0-5 

10.  a)  Np. Podmiot liryczny to osoba odwiedzająca miejsce pamięci. -1p 

b) Np. Jedenastoletni chłopiec, który jest przestraszony sytuacją, tuli się do matki, został rozstrzelany wraz z matką 11 

listopada. (podanie co najmniej dwóch informacji) – 1p 

c) Każda logiczna odpowiedź -1p 

0-3 

11.  Za nazwanie każdego środka i podanie wyjaśnienia znaczenia w wierszu: 

1)metafora; 2)zdrobnienie; 3) pytanie retoryczne; 4) anafora (powtórzenie ) + właściwe wyjaśnienie – po  1p 

0-4 
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12. Wymienienie dwóch świąt – 1p  

Za logiczne uzasadnienie - 1p 

0-2 

13. Np. Alek zacisnął pięści, drga mu szczęka, stanął z kolegami na środku drogi, z ust wyrwało mu się przekleństwo itp. 
 Za podanie trzech przykładów zachowania przyznajemy 1 p 

0-1 

14. Za podanie zabiegu stylistycznego  (punktujemy dwa zabiegi stylist.)  - przyznajemy po 1p za każdy=2p 
Za przytoczenie trafnego cytatu: po 1p za każdy 
1) nagromadzenie różnych form czasowników  - np. „przechodząc obok toru, ujrzeli przeraźliwy obraz: wśród 
potrzaskanych, wykolejonych, dymiących wagonów”;  
2) zastosowanie zdań wykrzyknikowych - np. ‘Wszyscy wysiadać z wozu!”; zastosowanie trybu rozkazującego („Stać!”) 
 

0-4 

15. Przyznajemy punkt za każdy przykład osobowej lub nieosobowej formy czasownika wraz z właściwą nazwą – 1px4 
 Np. 
 wykolejonych- imiesłów przymiotnikowy bierny;  
biegnącej- imiesłów przymiotnikowy czynny;  
nie zwalniając- imiesłów przysłówkowy współczesny;  
stać- bezokolicznik;  
pójdą- forma osobowa 
 

0-4 

16.  I. Realizacja tematu i kompozycja:    (0-9) 

1p. - zgodność przemówienia z tematem;  

1p. - apostrofa do słuchaczy; 

1p.- wyjaśnienie powodu spotkania, określenie celu przemówienia  

Rozwinięcie tematu  w ramach określonej koncepcji ucznia  

przyznajemy odpowiednio: 

3p. – funkcjonalne odwołanie się do wybranej lektury obowiązkowej, filmu i tradycji znanej uczniowi ze świata 

wspólczesnego; 

2p. – funkcjonalne odwołanie się do przykładu z lektury obowiązkowej i filmu; 

1p. – funkcjonalne odwołanie się do przykładu z lektury/filmu i tradycji znanej uczniowi zeświata wspólczesnego; 

0p.- jeżeli pojawi się tylko jeden przykład lub odwołania do lektury i filmu są niefunkcjonalne; 

1p. – za zakończenie – np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat ; 

0-17 
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1p. – za występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy w celu podtzymania uwagi słuchaczy/czytelników; 

1p. – trójdzielna kompozycja; 

II. Styl (0-2) 

2p. – odpowiedni do treści i formy; jednolity; dostosowany do audytorium; 

1p. – sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu; 

0p. – praca nie spełnia wymagań na 1p.; 

III. Zapis:   (0-6) 

1p. – graficznie wyodrębnione akapity 

poprawność językowa: 

3p. – wypowiedź bezbłędna 

2p. – dopuszczalne 1-2 błędy składniowe lub leksykane, lub fleksyje, lub frazeologiczne; 

1p. – dopuszczalne 3- 4b łędy  

0p. – powyżej 4 błędów 

ortografia: 

1p. – dopuszczalny 1 błąd 

0p. – powyżej 1błędu 

interpunkcja: 

1p. – dopuszczalne 2 błędy 

0p. – powyżej 2 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 200 słów, uczeń nie otrzymuje punktów w kategorii zapis.                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem: 

 54 pkt. 

Laureat – minimum 80% - 43pkt.;      Finalista – minimum 30% - 16pkt. 

 


