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ZASADY OCENIANIA ZADAŃ W CZĘŚCI TESTOWEJ
Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką
Zadanie zamknięte i zadanie otwarte z luką są oceniane zgodnie z jednym z następujących schematów:
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna.
1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi
Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi można otrzymać od 0 do 4 punktów. W tych
zadaniach nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, chyba że
w poleceniu zostanie określone inaczej. Schemat oceniania jest opracowany do każdego zadania
odrębnie.
Uwaga!
Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne, spełniające warunki zadania.
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Zadanie 1. (0–1)
Podstawa programowa 20121
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 20172

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne

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
[…].

Wymaganie szczegółowe
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne
informacje […].

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

Zadanie 2. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
II. Analiza i interpretacja tekstów
kultury.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

2. Analiza. Uczeń:
10) charakteryzuje i ocenia
bohaterów.

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.
1

Strona 3 z 36

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
A
Zadanie 3. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia utworów literackich
[…].
2. Znajomość wybranych utworów
z literatury polskiej […].

Zasady oceniania
2 pkt – podanie dwóch poprawnych przykładów.
1 pkt – podanie jednego poprawnego przykładu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
Przykład 1. – zdjęcie tablicy z pomnika Kopernika.
Przykład 2. – wybijanie szyb w zakładach fotograficznych.
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Wymaganie szczegółowe
Lektura obowiązkowa
Aleksander Kamiński, Kamienie na
szaniec.

Zadanie 4. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia utworów literackich
[…].
2. Znajomość wybranych utworów
z literatury polskiej […].

Zadanie 4.1.
Zasady oceniania
1 pkt – podanie imienia i nazwiska bohatera.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
Jan Bytnar
Zadanie 4.2.
Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wyjaśnienie pseudonimu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
Bohatera nazywano Rudym, ponieważ miał taki kolor włosów.
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Wymaganie szczegółowe
Lektura obowiązkowa
Aleksander Kamiński, Kamienie na
szaniec.

Zadanie 5. (0–3)
Zadanie 5.1. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia utworów literackich oraz
innych tekstów kultury.
2. Znajomość wybranych utworów
z literatury polskiej […].

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
7) znajduje w tekstach współczesnej
kultury popularnej (np. w […]
komiksach […]) nawiązania do
tradycyjnych wątków literackich
i kulturowych.
Lektura obowiązkowa
Aleksander Kamiński, Kamienie na
szaniec.

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne uzasadnienie, odwołanie się do tekstu ORAZ do komiksu.
1 pkt – poprawne uzasadnienie, odwołanie się do tekstu LUB do komiksu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
Komiks może stanowić ilustrację do przytoczonego fragmentu, ponieważ pokazuje ten sam moment związany z odbiciem Rudego. Na ilustracji i w tekście jeden
z bohaterów wypowiada słowa dotyczące odbicia Rudego. W tekście i na ilustracji pojawiają się informacje dotyczące planowania akcji odbicia Rudego.
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Zadanie 5.2. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

3. Świadomość językowa. Uczeń:
5) rozpoznaje znaczenie
niewerbalnych środków komunikacji
(gest, wyraz twarzy, mimika,
postawa ciała).

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
Gest powitania/pożegnania na pierwszym obrazku.
Zadanie 6. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia utworów literackich
[…].
2. Znajomość wybranych utworów
z literatury polskiej […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
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Wymaganie szczegółowe
Lektura obowiązkowa
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Rozwiązanie
B
Zadanie 7. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

3. Świadomość językowa. Uczeń:
2) rozpoznaje w tekście zdania
pojedyncze nierozwinięte
i rozwinięte, pojedyncze i złożone
(współrzędnie i podrzędnie),
równoważniki zdań – i rozumie ich
funkcje.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
AD
Zadanie 8. (0–3)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Kształcenie językowe.
1. Rozwijanie rozumienia twórczego
i sprawczego charakteru działań
językowych […].

1. Gramatyka języka polskiego.
Uczeń:
4) rozpoznaje imiesłowy, rozumie
zasady ich tworzenia i odmiany […].
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Zasady oceniania
3 pkt – poprawne wpisanie trzech wyrazów.
2 pkt – poprawne wpisanie dwóch wyrazów.
1 pkt – poprawne wpisanie jednego wyrazu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
opowiadane, wywołującym, okupowanej
Zadanie 9. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie wypowiedzi.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne

2. Świadomość językowa. Uczeń:
5) pisze poprawnie pod względem
ortograficznym, w tym […]
wykorzystuje wiedzę o: […]
sposobach pisania nazw własnych
i nazw pospolitych.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
PF
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Wymaganie szczegółowe

Zadanie 10. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

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

Wymagania szczegółowe
1. Elementy retoryki. Uczeń:
4) wykorzystuje znajomość zasad
tworzenia tezy i hipotezy oraz
argumentów przy tworzeniu [...]
tekstów argumentacyjnych;
7) zgadza się z cudzymi poglądami
lub polemizuje z nimi, rzeczowo
uzasadniając własne zdanie.

Zasady oceniania
2 pkt – wyrażenie stanowiska i podanie dwóch argumentów.
1 pkt – wyrażenie stanowiska i podanie jednego argumentu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
Moim zdaniem lepiej przeczytać książkę. Obejrzenie filmu nie zastąpi lektury, przecież reżyser może pozmieniać wydarzenia albo wybrać tylko niektóre. Z filmu
nie dowiesz się też, jakim językiem napisany jest dany utwór literacki.
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Zadanie 11. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
6) odróżnia zawarte w tekście
informacje ważne od informacji
drugorzędnych.

Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia […] innych tekstów
kultury.

Wymaganie szczegółowe
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne
informacje […].

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
PP
Zadanie 12. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
6) odróżnia zawarte w tekście
informacje ważne od informacji
drugorzędnych.

Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia […] innych tekstów
kultury.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
PP
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Wymaganie szczegółowe
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne
informacje […].

Zadanie 13. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
9) wyciąga wnioski wynikające
z przesłanek zawartych w tekście.

Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia utworów literackich
[…].

Wymaganie szczegółowe
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne
informacje […].

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
AC
Zadanie 14. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
9) wyciąga wnioski wynikające
z przesłanek zawartych w tekście.

Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności
rozumienia […] innych tekstów
kultury.

Zasady oceniania
2 pkt – podanie po jednym przykładzie ułatwienia ORAZ utrudnienia rozmowy.
1 pkt – podanie jednego przykładu ułatwienia LUB utrudnienia rozmowy.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
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Wymaganie szczegółowe
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne
informacje […].

Przykładowe rozwiązanie
Rozmowę ułatwia wspólne spędzanie czasu/zainteresowanie tym, co mówi druga osoba.
Rozmowę utrudnia chęć dominowania w rozmowie, przerywanie rozmówcy.
Zadanie 15. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
2. Rozwijanie rozumienia twórczego
i sprawczego charakteru działań
językowych [...].

Wymaganie szczegółowe
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
1) dostrzega zróżnicowanie
słownictwa, w tym rozpoznaje […]
wyrazy rodzime [...].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
C
Zadanie 16. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe
2. Samokształcenie i docieranie do
informacji. Uczeń korzysta
z informacji zawartych w [...]
słowniku języka polskiego [...].
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Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
Zadanie 17. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie wypowiedzi.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

2. Świadomość językowa. Uczeń:
6) poprawnie używa znaków
interpunkcyjnych: […] przecinka
[…].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
Zadanie 18. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
2. Rozwijanie rozumienia twórczego
i sprawczego charakteru działań
językowych [...].
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Wymaganie szczegółowe
1. Gramatyka języka polskiego.
Uczeń:
2) rozpoznaje wyraz podstawowy
i wyraz pochodny, […] rozpoznaje
rodzinę wyrazów […].

Zadanie 18.1. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
Mówić – wyraz podstawowy, mówienie, mowa – wyrazy pochodne.
Zadanie 18.2. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
mówca
Zadanie 19. (0–3)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie wypowiedzi.

Podstawa programowa 2017

Wymaganie szczegółowe
1. Mówienie i pisanie. Uczeń:
5) tworzy wypowiedzi pisemne
w następujących formach
gatunkowych: […] ogłoszenie […].

Wymaganie ogólne
III. Tworzenie wypowiedzi.
6. Poznawanie podstawowych zasad
retoryki, w szczególności
argumentowania […].
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Wymaganie szczegółowe
1. Elementy retoryki. Uczeń:
4) wykorzystuje zasady tworzenia
[…] argumentów […].

Zasady oceniania
Treść i forma:
2 pkt
1 pkt
0 pkt

treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnionych 5 elementów dotyczących formy: kto zaprasza? kogo zaprasza? na co
zaprasza? kiedy się odbywa? gdzie się odbywa?
treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; 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?
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 dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).
0 pkt – łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).
Przykładowe rozwiązanie
Samorząd szkolny informuje uczniów naszej szkoły, że w środę 14 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 odbędzie się wykład pod tytułem „Sztuka rozmowy”. Wykład
w bibliotece szkolnej wygłosi znany językoznawca. Po wykładzie będzie można zakupić książki dotyczące umiejętności prowadzenia rozmowy, a także
porozmawiać z naszym gościem.
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Zadanie 20. (0–20)
ZASADY OCENIANIA WYPRACOWAŃ
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator
przyzna 0 pkt.
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 130 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.
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.
Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne.
Wypracowanie o charakterze twórczym
Temat 1.
Ta wyprawa odmieniła moje życie. Napisz opowiadanie o podróży odbytej z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wypracowanie powinno
dowodzić, że bardzo dobrze znasz lekturę. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów.
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Podstawa programowa 2012
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

II. Analiza i interpretacja tekstów
kultury.

Podstawa programowa 2017

Wymagania szczegółowe
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
2) określa tematykę […] tekstu.

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:
1) odbiera teksty kultury na
poziomie dosłownym i przenośnym.
4. Wartości i wartościowanie. Uczeń
odczytuje wartości pozytywne […]
wpisane w teksty kultury […].

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 [...].
3. Kształcenie umiejętności
uczestniczenia w kulturze polskiej
i europejskiej [...].
6. Poznawanie wybranych dzieł
wielkich pisarzy polskich [...].

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
[...].

II. Kształcenie językowe.
2. Rozwijanie rozumienia twórczego
i sprawczego charakteru działań
językowych oraz formowanie
odpowiedzialności za własne
zachowania językowe.
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Zna lektury obowiązkowe.
5. Kształcenie umiejętności
poprawnego [...] pisania zgodnego
z zasadami [...] pisowni polskiej.

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

1 pkt

0 pkt










Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.
Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.
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.
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.
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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

4 pkt
3 pkt

2 pkt
1 pkt

0 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.
Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 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.
Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.
 Narracja częściowo funkcjonalna.
 Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.
 Prosta fabuła.
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

1 pkt

0 pkt



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

1 pkt

0 pkt

 Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 Graficznie wyodrębnione akapity.
 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.
 Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 Graficznie wyodrębnione akapity.
 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.
Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.
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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
1 pkt
0 pkt

 Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
 Jednolity.
Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.
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
Szeroki zakres środków językowych, tzn.
 zróżnicowana składnia
 zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata
frazeologia, precyzyjne słownictwo,
umożliwiające pełną i swobodną realizację
tematu.
Zadowalający zakres środków językowych,
tzn. składnia i leksyka stosowne/odpowiednie
do realizacji tematu.
Wąski zakres środków językowych, tzn.
składnia i leksyka proste/ograniczone,
utrudniające realizację tematu.

Nie więcej niż 3
błędy językowe

4–5 błędów
językowych

6–7 błędów
językowych

8–10 błędów
językowych

11 lub więcej
błędów
językowych

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

0 pkt

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
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 3 błędy ortograficzne.
4–6 błędów ortograficznych.
7 lub więcej błędów ortograficznych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
2 pkt
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 4 błędy ortograficzne.
5–7 błędów ortograficznych.
8 lub więcej błędów ortograficznych.
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8. Interpunkcja
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 7 błędów interpunkcyjnych.
8 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 8 błędów interpunkcyjnych.
9 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Za błędy ortograficzne w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uznaje się:
 błędy w zapisie wyrazów z u – ó, ż – rz, h – ch
 łamanie zasady pisania wielką literą na początku zdania
Do błędów graficznych w pracach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zalicza się:
 dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów
 mylenie liter
 o podobnym kształcie (a – o, l – ł – t, n – r, m – n, u – w, e – ę, a – ą, i – j, u – y)
 dużych i małych (z wyjątkiem początku zdania)
 rzadziej używanych (h – H, f – F, L – F)
 odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie (b – p, d – t, w – f, g – k, dz – c, sz – s, i – y, ę – em – en, ą – om– on, ś – ź, ć – dź)
 różniących się w położeniu w stosunku do osi pionowej (p – b, d – b) lub poziomej
(m – w, n – u, b – p, d – g, p – g)
 ominięcie drobnych elementów graficznych, w tym
 oznaczania miękkości nad literami
 kropek (dż, ż, i, j)
 „ogonków” przy literach ą lub ę i kreski (wężyka) przy literach ó, t lub ł
 błędy dotyczące podziału wyrazu
 utratę dźwięczności (kóska zamiast kózka, proźba zamiast prośba)
 błędy wynikające ze schematycznego stosowania zasad ortografii, np. startóje bo startować.
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Przykładowa praca
Wysiedliśmy z samolotu. Londyn powitał nas mgłą i deszczem. Mama, ciągle bez humoru, nerwowo rozglądała się za tatą, a ja – jak zwykle – pilnowałem
bagażu.
To miały być nasze pierwsze święta poza domem. Tata od trzech lat pracował w Londynie i wreszcie wynajął większe mieszkanie. Byłem zły, że zostawiliśmy
dziadków i moich kolegów, z którymi miałem spędzić noc sylwestrową.
– Marta! Kuba! Tutaj! – nagle usłyszeliśmy znajomy głos.
– Już myślałam, że o nas zapomniałeś! – z pretensją odezwała się mama.
– Cześć brachu! – Tata przywitał się ze mną po męsku, a potem przytulił mamę.
Teraz czekała nas długa podróż przez Londyn. Kto nigdy tego nie przeżył, nie ma pojęcia, o czym mówię. Kiedy pakowaliśmy walizki do bagażnika,
zauważyłem wielką torbę z prezentami. A jednak! Przecież mówiłem, że nie interesuje mnie sprzęt do nurkowania, bo nienawidzę schodzić pod wodę, boję się.
Dlaczego zawsze muszę robić to, co wymyśla ojciec? No i świąteczny nastrój zniknął.
Znowu staliśmy – czerwone światło, korek, jakiś nieprzytomny kierowca. Chyba zamknąłem oczy... Nagle pisk opon i rżenie koni? Nie mogłem uwierzyć,
znalazłem się w powozie, a obok mnie siedział dziwny jegomość w czarnym cylindrze. Jego eleganckie ubranie i kamienna twarz onieśmielały mnie.
– Witaj, jestem duchem Ebenezera Scrooge'a. Przybyłem, żeby ci pomóc.
– Nie potrzebuję żadnej pomocy. A ty nie jesteś prawdziwy. Znam cię, czytałem „Opowieść wigilijną”. To wszystko mi się śni! – próbowałem przekonać
sam siebie, bo wszystko było takie realne.
– Owszem, potrzebujesz pomocy. Jesteś rozpieszczonym i źle wychowanym dzieciakiem – mówił duch.
– Uważaj, co mówisz! – oburzyłem się, bo nie jestem rozpieszczony, a rodzice dobrze mnie wychowali!
– Tak, ja też nie dostrzegałem swoich wad. Na szczęście uratował mnie mój wspólnik – Jakub Marley i trzy inne duchy, które…
– Tak, tak, wiem, pokazały ci przeszłe, teraźniejsze i przyszłe święta, a potem ty ze strachu postanowiłeś się zmienić. Historia z indykiem dla Boba nawet
mnie rozśmieszyła, no i ten chory chłopiec, wzruszające.
– Widzę, że koniecznie muszę cię odmienić – przemówił duch Ebenezera – i zabieram cię w podróż. Trzymaj się mocno!
Gdybym nie latał samolotem, nie uwierzyłbym, że powóz wzniósł się w górę, zanurkował w chmurach, a potem wylądował w środku jakiegoś parku, przy
wielkim, ponurym budynku.
– Tu spędzisz tegoroczne święta – zakomunikował mi Scrooge. – To miejsce zapomniane przez wszystkich. Może z dala od bliskich, marząc o prezentach,
których nikt ci nie podaruje, zmienisz się?
To naprawdę nie było miłe, było mi zimno, a z głodu bolał brzuch. Nie chciałem wysiąść z powozu. To dziwne miejsce przerażało mnie.
– Przepraszam duchu – odezwałem się.
– Co? Duchu? Synku, chyba podróż naprawdę cię zmęczyła – mama z tatą wyraźnie rozbawieni patrzyli na mnie, gdy nasza taksówka zatrzymała się przed
dużą, bardzo ładna kamienicą.
Kamień spadł mi z serca. Jednak to był tylko sen! Koszmarny sen, ale ja nie wierzę w duchy… No, może niezupełnie, bo wieczorem po wigilijnej kolacji
cieszyłem się z maski do nurkowania jak nigdy dotąd!
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1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 pkt – wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu (opowiadanie twórcze); zawiera wszystkie elementy określone
w poleceniu (przedstawienie wspólnej przygody oraz wykazanie się znajomością przywołanych utworów); w całości dotyczy problemu wskazanego
w poleceniu.
2. Elementy twórcze: 5 pkt – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, charakterystyki
bohaterów, określenie czasu i miejsca akcji, zwrot akcji, puenta; twórcze wykorzystanie treści utworu Opowieść wigilijna.
3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 pkt – funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej (Opowieść wigilijna); 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 argumentacyjnym
Temat 2.
W życiu ważniejsze są czyny niż słowa. Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz słuszność tego stwierdzenia. W uzasadnieniu odwołaj się do wybranej
lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów.
Podstawa programowa 2012
Wymagania ogólne

Podstawa programowa 2017

Wymagania szczegółowe

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe
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
[...];
11) wykorzystuje w interpretacji
utworów literackich potrzebne
konteksty […].

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
2) określa tematykę 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 [...].
6. Poznawanie wybranych dzieł
wielkich pisarzy polskich [...].

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.

II. Kształcenie językowe.
2. Rozwijanie rozumienia twórczego
i sprawczego charakteru działań
językowych oraz formowanie
odpowiedzialności za własne
zachowania językowe.

2. Analiza. Uczeń:
10) charakteryzuje i ocenia
bohaterów.
Strona 27 z 36

Zna lektury obowiązkowe.
5. Kształcenie umiejętności
poprawnego [...] pisania zgodnego
z zasadami [...] pisowni polskiej.

3. Interpretacja. Uczeń:
1) odbiera teksty kultury na
poziomie dosłownym i przenośnym.

III. Tworzenie wypowiedzi.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń
odczytuje wartości pozytywne […]
wpisane w teksty kultury […].
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.
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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
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

1 pkt

0 pkt










Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.
Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.
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.
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.

Strona 29 z 36

5 pkt

4 pkt
3 pkt

2 pkt
1 pkt
0 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.
Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.
 Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości.
 Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.
 Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane.
Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.
 Podjęta próba argumentowania.
 Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie omówionych przykładów, powiązanych z problemem określonym w temacie.
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.
2 pkt

1 pkt

0 pkt



Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury,
jeżeli polecenie tego wymaga).
 Poprawność rzeczowa.
 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.
Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.
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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

1 pkt

0 pkt

 Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 Graficznie wyodrębnione akapity.
 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.
 Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 Graficznie wyodrębnione akapity.
 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.
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
1 pkt
0 pkt

 Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
 Jednolity.
Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.
Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.
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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
Szeroki zakres środków językowych, tzn.
 zróżnicowana składnia
 zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata
frazeologia, precyzyjne słownictwo,
umożliwiające pełną i swobodną realizację
tematu.
Zadowalający zakres środków językowych,
tzn. składnia i leksyka stosowne/odpowiednie
do realizacji tematu.
Wąski zakres środków językowych, tzn.
składnia i leksyka proste / ograniczone,
utrudniające realizację tematu.

Nie więcej niż 3
błędy językowe

4–5 błędów
językowych

6–7 błędów
językowych

8–10 błędów
językowych

11 lub więcej
błędów
językowych

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

0 pkt

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
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 3 błędy ortograficzne.
4–6 błędów ortograficznych.
7 lub więcej błędów ortograficznych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
2 pkt
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 4 błędy ortograficzne.
5–7 błędów ortograficznych.
8 lub więcej błędów ortograficznych.

8. Interpunkcja
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 7 błędów interpunkcyjnych.
8 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 pkt
0 pkt

Nie więcej niż 8 błędów interpunkcyjnych.
9 lub więcej błędów interpunkcyjnych.
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Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Za błędy ortograficzne w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uznaje się:
 błędy w zapisie wyrazów z u – ó, ż – rz, h – ch
 łamanie zasady pisania wielką literą na początku zdania
Do błędów graficznych w pracach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zalicza się:
 dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów
 mylenie liter
 o podobnym kształcie (a – o, l – ł – t, n – r, m – n, u – w, e – ę, a – ą, i – j, u – y)
 dużych i małych (z wyjątkiem początku zdania)
 rzadziej używanych (h – H, f – F, L – F)
 odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie (b – p, d – t, w – f, g – k, dz – c, sz – s, i – y, ę – em – en, ą – om– on, ś – ź, ć – dź)
 różniących się w położeniu w stosunku do osi pionowej (p – b, d – b) lub poziomej
(m – w, n – u, b – p, d – g, p – g)
 ominięcie drobnych elementów graficznych, w tym
 oznaczania miękkości nad literami
 kropek (dż, ż, i, j)
 „ogonków” przy literach ą lub ę i kreski (wężyka) przy literach ó, t lub ł
 błędy dotyczące podziału wyrazu
 utratę dźwięczności (kóska zamiast kózka, proźba zamiast prośba)
 błędy wynikające ze schematycznego stosowania zasad ortografii, np. startóje bo startować.
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Przykładowa praca

W życiu ważniejsze są czyny niż słowa. Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz słuszność tego stwierdzenia. W uzasadnieniu odwołaj się
do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Każdy z nas chciałby być lubiany, ceniony, darzony zaufaniem. Czy jest to możliwe, żeby stworzyć taki swój wizerunek wśród tych wszystkich
ludzi, których los stawia na naszej drodze?
Sądzę że tak, pod warunkiem, że będziemy wiarygodni, a o tym zaświadczą nasze czyny. Zatem zgadzam się ze stwierdzeniem, że w życiu
ważniejsze są czyny niż słowa.
Słowa mogą pozostać tylko marną niespełnioną deklaracją. Tak było w przypadku strzelca z ballady Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.
Ten młody, wydawałoby się szaleńczo zakochany chłopak, który przysięgał miłość i wierność do końca swoich dni, bardzo szybko zapomniał
o swoich przyrzeczeniach. Źle skończył, ponieważ okazał się człowiekiem niewiarygodnym. Złamał przysięgę, nie dotrzymał danego słowa, chociaż
mówił pięknie i mogłoby się wydawać, że słowa, które wypowiada, mają wielką wartość. Czyny jednak im przeczyły, więc w gruncie rzeczy słowa
okazały się nic niewarte.
Balladyna, bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego, pięknie mówiła o miłości do matki, siostry i Kirkora. Jej słowa nie znalazły jednak
potwierdzenia w życiu. W krótkim czasie okazało się, że były fałszywe i służyły tylko do zrealizowania bardzo chytrego planu – zdobycia bogactwa
i władzy. Czyny tej postaci ujawniły jej nieszczerość i obłudę. W obliczu tego zła, które działo się za przyczyną Balladyny, wcześniej wypowiadane
słowa nie miały żadnego znaczenia.
Tak więc nie słowa, lecz czyny świadczą o wielkości człowieka. Miłość matki do Balladyny, która okazała się wyrodną córką, ujawniła się
w postawie matki, nie w jej słowach. Umęczona i sponiewierana kobieta nie wydała swojej córki nawet w obliczu cierpienia i śmierci.
A zatem po czynach możemy rozpoznać prawdziwą wartość człowieka. Słowa, nawet najpiękniejsze, mogą okazać się puste i bez pokrycia, jeśli
nie pójdą za nimi czyny. Najlepiej jednak byłoby, gdyby piękne słowa, deklaracje i przysięgi znajdowały potwierdzenie w ludzkim postępowaniu.
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 oraz innego utworu literackiego; wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego
w poleceniu.
2. Elementy retoryczne: 5 pkt – pogłębiona argumentacja; argumenty zilustrowane trafnymi przykładami; uczeń porządkuje argumentację – zaczyna od
lektury obowiązkowej Świtezianka, a kończy pracę argumentem odnoszącym się do Balladyny.
3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 pkt – funkcjonalne wykorzystanie przywołanych utworów 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.
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7. Ortografia: 2 pkt – praca bez błędów ortograficznych.
8. Interpunkcja: 1 pkt – praca bez błędów interpunkcyjnych.
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