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Schemat punktowania testu Konkursu języka polskiego dla uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej – etap rejonowy 2021r. 

Lp. Model odpowiedzi i kryteria oceniania Punk 

tacja 

1. Za każdy poprawnie podany przykład i tytuł lektury przyznajemy 1p. 

Np.obrzęd – oczepiny- W.S. Reymont „Chłopi”– 1p. 

      obyczaj -  określony porządek uczestników spaceru w Soplicowie – A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” -1p 

      zwyczaj – oglądanie szopki bożonarodzeniowej – „Noelka” M. Musierowicz – 1p 

0-3 

2. Za każdą poprawnie podaną odpowiedź zgodną z treścią i wymową utworu przyznajemy 1p. 

Np. 

a) Nakarmić i napoić dusze zmarłych przodków, aby im przynieść ulgę w cierpieniu. – 1p. 

b) Widmo (duch młodzieńca), które pojawia się jako ostatnie. Nic nie mówi, nie słucha słów Guślarza, przygląda się młodej 

dziewczynie – pasterce. – 1p . za podanie poprawnej odpowiedzi na obydwa pytania. 

c) Przywoływanie duchów, pokarm dla zmarłych. ( wystarczy jeden element) – 1p.  

d) Nawiązanie do Prometeusza, któremu ptaki szarpały wątrobę. -1p. 

e) Aniołki, prawo Boże, znak krzyża, piekło- niebo ( wystarczy jeden element)-1p.  

0-5 

3. dramat romantyczny  

cechy: np. epizodyczność budowy, synkretyzm, złamanie antycznej zasady trzech jedności, przenikanie się świata realnego i 

fantastycznego, otwartość kompozycji 

1p - za podanie nazwy gatunku literackiego 

1p. -jeżeli uczeń poda poprawnie  3 cechy tego gatunku 

0p.- za dwie cechy i mniej 

0-2 

4. Np.: Moim zdaniem warto kultywować tradycje ludowe, ponieważ są nieodłaczną częścią kultury. Warto je zachować dla 

przyszłych pokoleń, bo dzięki nim wyróżniamy się jako Polacy. To również okazywanie szacunku dla wartości ważnych dla 

0-2 
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społeczeństwa. Tradycje ludowe uczą, jak zachowywać się i postępować w sposób akceptowany przez otoczenie, przez innych 

rodaków. 

1p. – za zajęcie stanowiska w kwestii kultywowania tradycji ludowych 

1p. – za podanie 3 logicznych argumentów uzasadnienia za lub przeciw zgodnie ze zdaniem wyrażonym przez ucznia( może je 

wymienić jako wyliczenie) 

0p. – jeżeli uczeń nie przedstawi swojego zdania, nie przyznajemy żadnego punktu 

5. Do obyczajów przyporządkowuje się to(1), co spotka się z negatywną reakcją grupy(2), jeśli nie zostanie dopełnione ( 3) . 

1)------------. 

                          co? 

                   2)……………… 

                                                pod jakim warunkiem? 

                                      3)  ………… 

1) Zdanie nadrzędne główne; 2) zdanie podrzędne dopełnieniowe; 3) zdanie podrzędne okolicznikowe warunku 

Punkty zprzyznajemy za: 

1p- za podkreślenie  i ponumerowanie orzeczeń  

1p- za poprawne narysowanie wykresu i zapisanie pytań o zdania podrzędne  

1p.- za poprawne nazwanie wszyststkich zdań składowych  

0-3 

 

 

 

 

 

6. Wszyscy uczniowie otrzymują maksymalną ilość punktów. 0-2 

7. Wszyscy uczniowie otrzymują maksymalną ilość punktów. 0-3 

8. Uczeń może odwołać się do: 
- nieokazywanie zbytniej poufałości bliskim, zwłaszcza w towarzystwie – powrót Tadeusz do domu rodzinnego; 
- staropolska gościnność - zapraszanie do własnego domu licznych osób i biesiadowanie z nimi; okazywanie względów gościom, 
przestrzeganie form i zasad, np. podczas uczt -  każdy gość ma związane z wiekiem i pozycją społeczną miejsce przy stole, 
najlepsze zajmuje ogólnie szanowany w domu Sędziego Podkomorzy, dalej siedzą ksiądz, gospodarz i inni biesiadnicy; mężczyźni 

0-2 
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służą kobietom przy stole, zaopatrują w jedzenie i zabawiają rozmową; 
- zakaz pokazywania dziewcząt do lat 14 w towarzystwie; 
- wyrażanie szacunku wobec osób starszych, kobiet i rodziców, np. kiedy wracają z lasu, choć ich nikt nie ustawia, idą w 
należytym porządku: najpierw małe dzieci, potem najstarsze, szanowane osoby, a na końcu panny i młodzieńcy. 

Punkty przyznajemy za: 

1p.-  za wyjaśnie znaczenia przytoczonego wyżej cytatu.   

1p. -  za podanie przykładów z lektury na poparcie uczniowskich wyjaśnień 

9.  Np. 

Sytuację Jagny i żony modnej łączy to, że  obie wyszły za mąż z pobudek materialnych (m.in. chęci posiadania większej ilości 

ziemi), a Ida Borejko wychodzi za mąż z miłości. 

1p.- za cechę wspólną dla sytuacji Jagny i żony modnej – uznajemy każdą odpowiedź zgodną z tekstami; 

1p. – za wskazanie wspólnej różnicy między sytuacją Idy Borejko a dwóch wcześniej wymienionych bohaterek. 

0-2 

10. Np.: 

roztargniony, zapominalski -  nie pamiętał o umówionych spotkaniach, jeśli ich nie zapisał; 

gościnny- częstował nawet niezapowiedzianych gości herbatą i ciastem;  

łakomy, łasuch- martwiło go to, że ciasta mogłoby nie starczyć dla niego;  

dobrze wychowany- witał gości w drzwiach, przedstawiał się itp.  

1p. – przyznajemy za każdą trafnie nazwaną cechę i właściwe uzasadnienie( należy uznać każdą poprawną i synonimiczną 

odpowiedź ucznia). 

Nie przyznajemy punktu, jeżeli uczeń poda tylko cechę albo w uzasadnieniu użyje cytatu. 

0-2 

11. a)  „Cóż byś ty zrobił na jego miejscu, gdyby jakiś krasnolud nieproszony przyszedł do ciebie i powiesił swój płaszcz w twojej 

sieni, nie usprawiedliwiając się ani słowem?” 

1p.- za bezbłędne przytoczenie właściwego cytatu i poprawną interpunkcję. 

0p.-  jeżeli brakuje znaku cytowania albo pojawią się inne błędy w przepisywaniu. 

0-2 
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b) Np.: Narrator nawiązuje bliższy kontakt z czytelnikiem. 

1p. - przyznajemy za logiczne uzasadnienie. 

12. Np.: Hobbit powiedział, że nazywa się Bilbo Baggins i był zbyt zdumiony, by zdobyć się na jakieś pytanie. Gdy milczenie, które 

potem zapadło, przedłużało się kłopotliwie, dodał, że właśnie miał siąść do podwieczorku i zaprosił gościa, by wszedł i napił się z 

nim herbaty.   

Przyznajemy: 

2p. -  za przeredagowanie fragmentu bez pominięcia żadnej informacji,  

1p. -  za przeredagowanie nieuwzględniające pełnej treści; 

1p -  za pełną poprawność językową; 

1p  - za bezbłędny zapis. 

0-4 

13. Odp. P/F/F/P/F/P 

2p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi 

1p. – za odpowiedź z 1-2 bł. 

0p.- za  odpowiedź z 3bł. i więcej 

0-2 

14. Realizacja tematu:    (0-4) 

4p. - pełne rozwinięcie tematu-  jednoznacznie wyraża swoje zdanie, opisując co najmniej dwie tradycje i dwa obyczaje obecne 

w polskiej kulturze dawniej i dziś, opisane w zaproponowanych lekturach; w sposób celowy urozmaica wypowiedź, odwołując 

się do przykładu z życia; 

3p. - niepełne rozwinięcie tematu – wyraża swoje zdanie, opisując dwie tradycje i jeden obyczaj LUB jedną tradycję i dwa 

obyczaje obecne w polskiej kulturze dawniej i dziś, opisane w zaproponowanych lekturach; stara się urozmaicać wypowiedź, 

odwołując się do przykładu z życia; 

2p. -  częściowe rozwinięcie tematu 

1p. - ubogie rozwinięcie tematu  

II. Kompozycja pracy: (0-2) 

 1p. - występowanie wszystkich formalnych wyróżników listu (miejscowość, data, nagłówek, formuła pożegnalna, podpis) 

0 p. - brak jednego z wyżej wymienionych elementów  

0-12 
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1p. - zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa; trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem 

właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)  

0 p. - brak uporządkowania logicznego, segmentacja przypadkowa lub brak segmentacji; brak właściwych proporcji  

III. Styl: (0-1) 

 1 p. - styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi, dostosowany do nadawcy; dodatkowe walory pracy wynikające 

ze zróżnicowania środków językowych (np. służących opisowi zwyczajów i tradycji, sytuacji lub emocji, podtrzymywaniu 

kontaktu z adresatem)  

0 p. - styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi, niedostosowany do nadawcy; brak środków językowych 

służących opisowi, podtrzymywaniu kontaktu z adresatem 

IV. Poprawność językowa:  (0-3) 

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

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

1p. – dopuszczalne 5-6 błędów  

0p. – powyżej 6 błędów 

V. Ortografia:  (0-1) 

1p. – dopuszczalne 2 błędy 

0p. – powyżej 2 błędów 

VI. Interpunkcja: (0-1) 

1p. – dopuszczalne 3 błędy 

0p. – powyżej 3 błędów 

Uwaga 

1) Nie przyznajemy punktów za pracę, która jest niezgodna z tematem.  

2) Jeśli praca nie jest listem, uczeń nie otrzymuje punktów za kryterium II. 

3) Jeżeli praca nie spelnia kryterium objętości (ma mniej niż 150 słów), uczeń nie otrzymuje punktów za kryterium: II,III,IV i V. 

                                                                                                                                                                                                                                  Łacznie: 46 punktów 

                                                                                                                                                                                                 

Do etapu wojewódzkiego kwalifikujemy uczniów, którzy otrzymali  co najmniej  32 punkty, co stanowi 70% 


