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Uwagi: 
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. Kształcenie 
literackie 
i kulturowe. 
1. Wyrabianie 
i rozwijanie 
zdolności 
rozumienia utworów 
literackich [...]. 
2. Znajomość 
wybranych utworów 
z literatury [...] 
światowej [...]. 

2. Odbiór tekstów 
kultury. Uczeń:  
1) wyszukuje 
w tekście potrzebne 
informacje [...].  
Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
  
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
W przytoczonym fragmencie utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego opisano spotkanie pilota 
z Małym Księciem i ich wędrówkę w poszukiwaniu studni.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
W przytoczonym fragmencie utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego opisano niebo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
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, ze zm.); 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, ze zm.); 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 [...] 
światowej [...]. 

2. Odbiór tekstów 
kultury. Uczeń:  
1) wyszukuje 
w tekście potrzebne 
informacje [...].  
Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie  

A 
 
Zadanie 3. (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 [...] 
światowej [...]. 

2. Odbiór tekstów 
kultury. Uczeń:  
1) wyszukuje 
w tekście potrzebne 
informacje [...].  
Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
  
Rozwiązanie  
PRAWDA 
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Zadanie 4. (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 [...] 
światowej [...]. 

2. Odbiór tekstów 
kultury. Uczeń:  
1) wyszukuje 
w tekście potrzebne 
informacje [...].  
Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
FAŁSZ 
 
Zadanie 5. (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 [...] 
światowej [...]. 

2. Odbiór tekstów 
kultury. Uczeń:  
1) wyszukuje 
w tekście potrzebne 
informacje [...].  
Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
  
Rozwiązanie  
B 
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Zadanie 6. (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 [...] 
światowej [...]. 

2. Odbiór tekstów 
kultury. Uczeń:  
1) wyszukuje 
w tekście potrzebne 
informacje [...].  
Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
  
Rozwiązanie  
B 
 
Zadanie 7. (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 [...] 
światowej [...]. 

Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
7.1. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Mały Książę opuścił Różę, ponieważ była kapryśna, a on chciał mieć prawdziwego przyjaciela.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Mały Książę opuścił Różę, ponieważ chciał poznać pilota. 
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7.2. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi. 
  
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Mały Książę postanowił wrócić na swoją planetę, ponieważ zrozumiał, że jego Róża jest 
wyjątkowa.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Mały Książę postanowił wrócić na swoją planetę, ponieważ pomógł mu pilot. 
 
Zadanie 8. (0–1) 

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 [...] 
światowej [...]. 

Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie  
A 
 
Zadanie 9. (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 
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Zadanie 10. (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 [...] 
światowej [...]. 

Lektura 
obowiązkowa: 
Antoine de Saint-
Exupéry 
Mały Książę. 

 
10.1. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie  
Król 
 
10.2. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie  
Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 
 
Zadanie 11. (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. 

1. Elementy retoryki. 
Uczeń: 
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6. Poznawanie 
podstawowych 
zasad retoryki, 
w szczególności 
argumentowania 
[...]. 

4) wykorzystuje 
znajomość zasad 
tworzenia tezy 
i hipotezy oraz 
argumentów [...]. 
 

 
Zasady oceniania 
2 pkt – uczeń podaje trafnie bohatera i uzasadnia swój wybór. 
1 pkt – uczeń podaje trafnie tylko bohatera ALBO uczeń nie podaje bohatera, ale uzasadnienie 

pozwala zidentyfikować postać, o której pisze. 
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 
Bohater: Tadeusz Zawadzki (Zośka) 
Uzasadnienie: Zośka był prawdziwym przyjacielem, ponieważ kiedy Rudy został aresztowany, 
to Zośka zorganizował odbicie przyjaciela z rąk Niemców.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Bohater:  
Uzasadnienie: Chłopiec ten był prawdziwym przyjacielem, ponieważ kiedy Niemcy aresztowali 
jego najbliższego przyjaciela, odbił go pod Arsenałem. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Bohater:  
Uzasadnienie: Był on prawdziwym przyjacielem, bo pomagał innym. 
 
Zadanie 12. (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 utworów 
literackich oraz 
innych tekstów 
kultury. 

Lektura 
obowiązkowa: 
Charles Dickens 
Opowieść wigilijna. 

 
12.1. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie  
Opowieść wigilijna 
 
12.2. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna.  
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Głównego bohatera odwiedziły duchy i razem z nimi podróżował do przeszłości i przyszłości.  
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Główny bohater przeżył przygodę w wigilię. 
 
Zadanie 13. (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: 
6) odróżnia zawarte 
w tekście informacje 
ważne od informacji 
drugorzędnych. 

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 14. (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 
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Zadanie 15. (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: 
6) odróżnia zawarte 
w tekście informacje 
ważne od informacji 
drugorzędnych. 

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  
B 
 
Zadanie 16. (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: 
6) odróżnia zawarte 
w tekście informacje 
ważne od informacji 
drugorzędnych. 

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  
FAŁSZ 
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Zadanie 17. (0–2) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne 
Wymaganie 

szczegółowe 
Wymaganie ogólne 

Wymaganie 

szczegółowe 

  III. Tworzenie 
wypowiedzi. 
6. Poznawanie 
podstawowych 
zasad retoryki, 
w szczególności 
argumentowania 
[...]. 

1. Elementy retoryki. 
Uczeń: 
4) wykorzystuje 
znajomość zasad 
tworzenia tezy 
i hipotezy oraz 
argumentów [...]. 
 

 
Zasady oceniania 
2 pkt – uczeń udziela odpowiedzi zgodnie z tekstem, podaje przykłady. 
1 pkt – uczeń udziela odpowiedzi zgodnie z tekstem, podaje przykład. 
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty 
Kalendarz był książką popularnonaukową, ponieważ zawierał: porady gospodarskie 
i medyczne, opisy wydarzeń historycznych, informacje o odkryciach z dziedziny fizyki 
i astronomii. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt 
Kalendarz był książką popularnonaukową, ponieważ były tam porady gospodarskie. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów 
Kalendarze traktowano jako książki popularnonaukowe, ponieważ były ciekawe. 
 
Zadanie 18. (0–2) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne 
Wymagania 

szczegółowe 
Wymaganie ogólne 

Wymaganie 

szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.  

3. Świadomość 
językowa. Uczeń: 
3) rozpoznaje 
w wypowiedziach 
podstawowe części 
mowy ([...] liczebnik 
[...]); 
4) rozpoznaje 
w tekście formy [...] 
rodzajów 
gramatycznych.  

  

 
18.1. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
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Rozwiązanie 
B 
 
18.2. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
B 
 
Zadanie 19. (0–2) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne 
Wymagania 

szczegółowe 
Wymaganie ogólne 

Wymaganie 

szczegółowe 

I. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.  

3. Świadomość 
językowa. Uczeń: 
1) rozpoznaje 
podstawowe funkcje 
składniowe wyrazów 
użytych 
w wypowiedziach 
([...] orzeczenie [...]); 
2) rozpoznaje 
w tekście zdania [...]. 

  

 
19.1. (0–1) 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Rozwiązanie 
A 
 
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 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 
 

2. Świadomość 
językowa. Uczeń: 
5) pisze poprawnie 
pod względem 
ortograficznym [...].  

  

 
Zasady oceniania 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  
 
Przykładowe odpowiedzi ocenione na 1 punkt 
głodny, głodzić, głodomór, wygłodzony, zgłodnieć, głodować 
 
Zadanie 21. (0–3) 

Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 

Wymaganie ogólne 
Wymaganie 
szczegółowe 

Wymagania ogólne 
Wymaganie 
szczegółowe 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 
 

1. Mówienie 
i pisanie. Uczeń: 
5) tworzy 
wypowiedzi pisemne 
w następujących 
formach 
gatunkowych: [...] 
zaproszenie [...]. 
2. Świadomość 
językowa. Uczeń: 
2) stosuje poprawne 
formy gramatyczne 
wyrazów 
odmiennych; 
5) pisze poprawnie 
pod względem 
ortograficznym [...]; 
6) poprawnie używa 
znaków 
interpunkcyjnych 
[...]. 

II. Kształcenie 
językowe.  
5. Kształcenie 
umiejętności 
poprawnego [...] 
pisania zgodnego 
z zasadami [...] 
pisowni polskiej. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 
2. Rozwijanie 
umiejętności 
wypowiadania się 
w określonych 
formach wypowiedzi 
[...] pisemnych. 
 

2. Mówienie 
i pisanie. Uczeń: 
1) tworzy spójne 
wypowiedzi [...]. 
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Zasady oceniania 
 
Treść i forma:  
 

2 pkt 
 

treść zgodna z poleceniem; uwzględnionych 5 elementów dotyczących formy: 
kto zaprasza? kogo zaprasza? na co zaprasza? kiedy się odbywa? gdzie się 
odbywa? 

1 pkt treść zgodna z poleceniem; uwzględnione 4 elementy dotyczące formy: kto 
zaprasza? ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza? 
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 zaprasza? ORAZ/ALBO 
kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? 
ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

 
Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  
1 pkt – łącznie nie więcej niż trzy błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  
0 pkt – łącznie cztery lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).  
 
Uwaga: 
Kategorie „Treść i forma” oraz „Poprawność językowa” oceniamy rozłącznie. 
 
Przykładowa odpowiedź oceniona na 3 punkty 
Samorząd Szkolny zaprasza wszystkich uczniów na spotkanie z człowiekiem, który zbiera 
stare kalendarze. Spotykamy się w hali sportowej naszej szkoły, 24 czerwca 2020 r. 
Zaczynamy o godzinie 16.00.  
Serdecznie zapraszamy.  

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego 
 
 

ZASADY OCENIANIA WYPRACOWANIA 

 
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator ocenia 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 przyznaje 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 ocenia ją na 0 pkt. 
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), 

egzaminator przyznaje 0 pkt w każdym kryterium. 
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 50 wyrazów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: 

realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych / elementów retorycznych oraz 
kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator przyznaje 
0 pkt. 

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, jest unieważniany. 

7. 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. 
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Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne. 
 
Zadanie 22. (0–20) 

Dokładnie przeczytaj każdy z podanych tematów.  
Pamiętaj!  

 Musisz napisać wypracowanie tylko na jeden z podanych tematów: temat 1. 
albo temat 2. 

 W swojej pracy koniecznie odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Lista 
lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego. 

 Pisz zgodnie z tematem i planem. 

 Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów. 
 

WYPRACOWANIE O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM 
 
Temat 1. 
Napisz rozprawkę na temat, czy podróże mogą nas czegoś nauczyć. W swoich 
rozważaniach odnieś się do podróży bohatera wybranej lektury obowiązkowej.  
 

Pisz zgodnie z planem: 

 we wstępie przedstaw swoje stanowisko na ten temat, 

 w rozwinięciu uzasadnij, dlaczego tak uważasz, i swoje uzasadnienie potwierdź 
przykładem z wybranej lektury obowiązkowej, 

 w zakończeniu napisz wniosek, jaki wynika z całej Twojej wypowiedzi. 
 

Uwagi:  

 Temat umożliwia sformułowanie tezy lub hipotezy oraz różnych argumentów 
dotyczących tego, czy podróże mogą nas czegoś nauczyć.  

 Teza lub hipoteza musi być zgodna z poleceniem i wybraną lekturą obowiązkową. 

 Argumentowanie nie polega na streszczaniu utworów 
 

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; 
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 
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, 
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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, 
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 
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zasady 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. 
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2 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.  

 Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

1 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

 Nieuwzględniony jeden element polecenia (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. 

 
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. 
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2 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 
w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie 
tego wymaga). 

 Poprawność rzeczowa. 

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 1–2 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. 

 

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). 
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2 pkt  Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. 

 Jednolity. 

1 pkt Sporadyczne 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. 
 

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. 
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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. 

 
 

Przykładowe wypracowanie 
 

Uważam, że podróże mogą nas jak najbardziej czegoś nauczyć. Dzięki nim można 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliśmy. Jeśli pojedziemy 
do obcego kraju, możemy dowiedzieć się, jakim językiem rozmawiają jego mieszkańcy, 
nauczyć się nowych słów, co pomoże nam podczas pobytu w tym kraju. Możemy też poznać 
historię oraz kulturę tego państwa. Trudne lub niespodziewane sytuacje, w których się 
znajdziemy, pozwolą też nam dowiedzieć się ważnych rzeczy o sobie. 

To właśnie przytrafiło się głównemu bohaterowi utworu pt. „Mały Książę”. Chłopiec opuścił 
swoją planetę, ponieważ szukał przyjaciela. W trakcie swojej wędrówki poznał wielu ludzi. Był 
między innymi na planecie króla, bankiera i latarnika. Spotkania z nimi nauczyły go, jak 
wygląda świat dorosłych, ich codzienne życie oraz jakie mają oni wady. Wizyta na Ziemi 
pomogła natomiast Małemu Księciu zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń i co należy 
zrobić, aby ją pielęgnować. Tajemnicę tę powierzył mu lis. Dzięki temu spotkaniu chłopiec 
zrozumiał, że to, co jest dla niego najważniejsze, znajduje się na jego własnej planecie. Wrócił 
więc do swojej ukochanej Róży.  

Według mnie warto podróżować, ponieważ dzięki temu zawsze możemy nauczyć się 
czegoś nowego i poznać ciekawych ludzi. Podróże pozwalają człowiekowi zdobyć nową 
wiedzę i zobaczyć miejsc, które do tej pory znał on tylko z filmów i książek.  

 
 
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; uczeń odwołuje się do lektury obowiązkowej pt. Mały Książę. 
3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 pkt – funkcjonalne wykorzystanie przywołanego 
utworu literackiego; 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 przygodzie, która przeżyłeś podczas wakacji. W przygodzie tej 
udział wziął bohater wybranej lektury obowiązkowej.  
 
Pisz zgodnie z planem:  

 we wstępie przedstaw bohatera wybranej przez Ciebie lektury obowiązkowej, 

 w rozwinięciu przedstaw i opisz przygodę, którą przeżyliście razem z wybranym 
bohaterem, 

 wprowadź co najmniej pięć elementów spośród podanych: opis, charakterystyka 
bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, moment najwyższego napięcia, dialog, 
monolog, wspomnienie przeszłości, 

 w zakończeniu podsumuj swoją wypowiedź. 

 

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. 
3. Interpretacja. 
Uczeń: 

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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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. 
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2 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.  

 Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

1 pkt  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

 Nieuwzględniony jeden element polecenia (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 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, puenta 

 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 6 spośród 
następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce 
akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. 

 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, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. 

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. 

 
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. 
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2 pkt  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 
w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie 
tego wymaga). 

 Poprawność rzeczowa. 

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 1–2 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. 

 

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). 
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2 pkt  Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. 

 Jednolity. 

1 pkt Sporadyczne 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. 
 

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. 
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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. 

 
 

Przykładowe wypracowanie 
 

W czasie wakacji przeżyłem niesamowita przygodę. Podczas pobytu nad morzem 
spotkałem niezwykłego chłopca. Dopiero po powrocie do domu zorientowałem się, że był to 
Mały Książę, główny bohater książki o tym samym tytule.  

Kiedy spacerowałem po plaży, podszedł do mnie mały chłopiec. Miał jasne włosy i był 
bardzo uśmiechnięty. W ręku trzymał pluszowego liska. Powiedział, że ta maskotka 
przypomina mu jego najlepszego przyjaciela. Zaproponowałam mu wspólny spacer 
i pokazałem swoją maskotkę – małego pieska, który przypominał mi mojego starszego brata, 
mieszkającego od kilku lat w Stanach Zjednoczonych.  

Kiedy szliśmy wzdłuż morza, zerwał się silny wiatr, a na niebie pojawiły się ciemne 
chmury. Wystraszyłem się, ale mój nowy kolega powiedział: 

– Nie bój się. Na pewno nic nam nie grozi.  
– Nie boję się – odpowiedziałem. – Burza nad morzem zawsze ma w sobie coś 

magicznego.  
Nagle zaczęło bardzo mocno padać. Postanowiliśmy szybko pobiec i schronić się 

w pobliskim lesie. Kiedy już wbiegliśmy między drzewa, usłyszeliśmy piski. Nasłuchiwaliśmy, 
z której strony słychać te dźwięki. Wtedy między drzewami zobaczyłem coś pomarańczowego. 
Kiedy podeszliśmy bliżej, okazało się, że to ogon małego liska, który zaplątał się w sidła. 
Przestraszyłem się, że ktoś zaraz nadejdzie i chciałem uciekać. Powstrzymał mnie jednak mój 
towarzysz.  

– Nie możemy go tak zostawić. Jeśli mu nie pomożemy, zginie – powiedział. 
Zawstydziłem się, że na początku chciałem uciec i zacząłem pomagać w uwolnieniu liska. 
Pogoda nam nie pomagała, mocno padało i słychać było grzmoty. Wtedy usłyszałem też, że 
ktoś się zbliża. Mocno się przestraszyłem. Między drzewami zobaczyłem nagle postać 
wysokiego mężczyzny. To był kłusownik, który zastawił pułapkę w lesie. Bałem się, że zrobi 
nam krzywdę. I wtedy uwolniliśmy liska. Szybko wziąłem go na ręce i zaczęliśmy uciekać.  

Udało nam się dotrzeć na plażę. A tu czekali na nas moi rodzice. Pomogli nam dotrzeć do 
samochodu i pojechaliśmy do weterynarza. Tam lekarz opatrzył zwierzątko. Wtedy mój nowy 
kolega powiedział, że musi już nas opuścić. Prosiłem, by jeszcze został, ale powiedział, że nie 
może. Musi wracać do przyjaciółki. Było mi smutno, że ktoś inny jest ważniejszy niż ja i lisek, 
ale rozumiałem decyzję chłopca.  

Gdy wróciliśmy do domu znad morza, wpadła mi w ręce książka „Mały Książę”. Po jej 
przeczytaniu wiedziałem już, że chłopiec, którego spotkałem na plaży to Mały Książę. To były 
ciekawe wakacje.  
 
 

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty – wypowiedź zgodna z formą wskazaną 
w poleceniu (opowiadanie twórcze); zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu 
(zdający napisał opowiadanie o swoim spotkaniu z bohaterem lektury obowiązkowej oraz 
wykazał się znajomością przywołanego utworu literackiego – Małego Księcia); w całości 
dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.  
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2. Elementy twórcze: 5 punktów – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; 
urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, charakterystyki bohatera, 
określenie czasu i miejsca akcji, pojawia się dialog, 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. 

 


