
 

 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

………………………………………………………………….. 

Pełna nazwa szkoły 
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Maksymalna liczba punktów 40 

Uzyskana liczba punktów  
 

 
        

 

KONKURS POLONISTYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ETAP DRUGI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań. Niektóre z nich zawierają podpunkty. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli 

zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane. 
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego. 

8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych 

do uzyskania za dane zadanie. 

 

 

 

                                                                                                              POWODZENIA! 

 

 



 Konkurs polonistyczny dla uczniów szkoły podstawowej, rok szkolny 2021/2022, etap drugi 

 

Strona 2 z 10 
 

NASZA ZIEMSKA OJCZYZNA 

 

Zadanie 1. (5 punktów) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst1, a następnie wykonaj związane z nim polecenia. 

 

Pani urodzajów okryła pola żałobą. Przeklęła “łanów zieloną chwałę" i zasiewy 

zmarniały, i trzody nie miały świeżej karmy, i ludzi nawiedził głód. W żarnej spiekocie 

wyschły rzeki i krynice2, a z opustoszałych ołtarzy nie wznosił się ku bogom dym ofiar. Trzeba 

było przebłagać Demetrę. A ona właśnie dowiedziała się całej prawdy od wszystkowidzącego 

Słońca i zagniewana na bogów ukryła się tak, że nikt jej znaleźć nie mógł. Dopiero Hermes 

odszukał ją w zapadłej pieczarze gór arkadyjskich, gdzie osiadła, z dala od świata, sama 

jedna ze swoją żałobą. Dzeus wysłał do niej muzy i charyty, najmilsze i najwymowniejsze 

boginki — nie słuchała, co mówiły.  Wtedy nakazał bratu Hadesowi zwrócić porwaną 

Persefonę. Król piekieł spełnił zlecenie, lecz, rozstając się z Persefoną, podał jej jabłko 

granatu, a ona zjadła kilka ziarnek, nie wiedząc, że ta odrobina wiąże ją na zawsze 

z państwem cieniów. Odtąd corocznie, na przeciąg trzech miesięcy, musiała wracać do męża. 

Gdy Persefona wychodziła z podziemia, świat maił się wszystkimi kwiatami wiosny, tak 

wielka była radość Demetry. Ale równie wielka była boleść przy każdym rozstaniu. Żegnały 

się, jakby się już nigdy więcej nie miały zobaczyć. 

W tej opowieści zawiera się całe życie ziemi, jej rozkwit i uwiąd, ból i radość matki —

albowiem ziemia jest “matką". Demeter — to bogini jedna z najczcigodniejszych. Jej imię 

oznacza: “gleba-matka", a ona sama jest uosobieniem tej urodzajnej warstwy ziemi, w którą 

człowiek składa ziarna. Bóstwo, ze wszech miar dobroczynne, dało ludziom oprócz zbóż także 

drzewo figowe, kwiat maku, a w okolicach suchych i skalistych otwierało źródła. Demeter 

opiekowała się osadami rolników, ich życiem i obyczajem (...).  

Ale ta patronka bytu rolniczego czuwała i nad innymi sprawami. Jej imienia wzywano 

przy zawieraniu układów, a urzędnicy i sędziowie, obejmując swe stanowiska, składali 

przysięgę Demetrze, iż przestrzegać będą praw pisanych i zwyczajowych. 

 

http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf 

  

a) (1 punkt)  
Wypisz z zacytowanego tekstu dwie peryfrazy odnoszące się do jego głównej bohaterki. 

....................................................................................................................................................... 

 

b) (1 punkt)  

Zastąp podane wyrażenia ich jednowyrazowymi synonimami wybranymi z zacytowanego 

tekstu. 

 

WYRAŻENIA SYNONIMY WYBRANE Z TEKSTU 

silny upał  

pożywienie dla zwierząt  

głęboka jaskinia  

                                                           
1  W zacytowanym  tekście została zachowana pisownia oryginału. 
2  strumień, źródło 
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c) (3 punkty)  

Demeter — to bogini jedna z najczcigodniejszych. 

Wymień imię innej postaci mitologicznej, której postawę również można tak ocenić. 
W uzasadnieniu swego stanowiska posłuż się dwoma różnymi argumentami odnoszącymi się 

do postępowania tej postaci oraz cech jej postawy. Zadbaj o poprawność języka i zapisu 

(ortografia, interpunkcja) całej odpowiedzi. 

 

Postać mitologiczna:................................................................................................................... 

 

Argument pierwszy:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Argument drugi: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
Liczba punktów 

a) b) c) 

.... / 1 .... / 1 .... / 3 

Zadanie 2. (10 punktów) 

a) (3 punkty) 

Wypisz z tekstu zacytowanego w zadaniu 1. po jednym przykładzie trzech różnych 

nieodmiennych form czasowników i podaj pełne nazwy tych form. 

 

PRZYKŁADY NIEODMIENNYCH FORM 

CZASOWNIKÓW 

PEŁNE NAZWY TYCH NIEODMIENNYCH 

FORM CZASOWNIKÓW 
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b) (2 punkty) 

Wybierz z tekstu zacytowanego w zadaniu 1. jedną formę imiesłowu przymiotnikowego 

biernego i określ jej wszystkie cechy gramatyczne. 

 

forma imiesłowu przymiotnikowego 

biernego 

cechy gramatyczne formy imiesłowu 

przymiotnikowego biernego 

  

 

c) (1 punkt) 

Uzasadnij, dlaczego w drugim zdaniu tekstu zacytowanego w zadaniu 1. zostały 

zastosowane przecinki przed spójnikiem „i”. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

d) (4 punkty) 

W rzeczowniku PATRONKA wskaż cząstki fleksyjne i cząstki słowotwórcze i zapisz je 

w tabelach. Nazwy tych cząstek wpisz w nagłówkach tabel we wskazanych miejscach. 

 

CZĄSTKI FLEKSYJNE: 

 

nazwa cząstki fleksyjnej: 

 

............................................................................. 

nazwa cząstki fleksyjnej: 

 

.............................................................................. 

  

 

CZĄSTKI SŁOWOTWÓRCZE: 

 

nazwa cząstki słowotwórczej: 

 

............................................................................... 

nazwa cząstki słowotwórczej: 

 

............................................................................... 

  

 

 
Liczba punktów 

a) b) c) d) 

.... / 3 .... / 2 .... / 1 .... / 4 
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Zadanie 3. (3 punkty) 

Narysuj wykres graficzny podkreślonego w tekście zdania i przeprowadź jego analizę 

składniową. 

 

a) (1 punkt)  

Wykres graficzny 

b) (2 punkty) 

 

Analiza składniowa3: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

  

 
Liczba punktów 

a) b) 

.... / 1 .... / 2 

 

  

                                                           
3 Zaznaczone linijki wskazują wyłącznie miejsce udzielenia odpowiedzi. 
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Zadanie 4. (4 punkty) 
Rozpoznaj cytaty zamieszczone w tabeli, a następnie uzupełnij ją zgodnie z informacjami 

podanymi w jej nagłówkach. 

 

CYTAT Z UTWORU TYTUŁ AUTOR  
GATUNEK 

LITERACKI 

Z mego wonnego kwiatu pracowite 

pszczoły 

Biorą miód, który po tym szlachci 

pańskie stoły(...). 

   

W oddalonej stąd krainie 

Jadowity potwór słynie, 

Najmężniejszym trwogą bywa, 

Krokodylem się nazywa. 

Niech go schwyci i przystawi,  

Moje oko nim zabawi; 

   

Lękaj się drzewa! 

Lękaj się kwiatu!  

Każda lilĳa albo róża biała  

I na ślubie, i po ślubie  

Bęǳie plamami szkarłatu(...). 

   

Przy tym szła wiosna: śniegi znikły 

pod tchnieniem afrykańskich wiatrów 

ze szczytów Gór Albańskich. Trawniki 

w ogrodach pokryły się fiołkami. Fora 

i Pole Marsowe zaroiły się ludźmi 

(...).    

   

 
Liczba punktów 

.... / 4 

 

Zadanie 5. (8 punktów) 

Największe wrażenie 

Pewien przebogaty i zarozumiały człowiek zaprosił skromnego mnicha, aby zwiedził jego 

dom. Prowadził go od pokoju do pokoju, zwracając mu uwagę to na rzeźby, to na kobierce4, 

to na olbrzymie i cenne wazy, to na ciężkie meble. 

– Co wywarło na tobie największe wrażenie? – spytał wreszcie. 

– Fakt, że ziemia jest tak mocarna, iż potrafi udźwignąć taki ciężar – odrzekł mnich. 

Tradycja armeńska 

https://adonai.pl/opowiadania/krotkie/?id=67  

 

  

                                                           
4 dywany 
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a) (2 punkty)  

Wskaż dwie różne cechy przypowieści, które występują w tym tekście. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) (2 punkty) 

W imieniu skromnego mnicha zredaguj dwie wskazówki, które powinien wykorzystać 

w swoim życiu przebogaty i zarozumiały człowiek. Użyj form trybu rozkazującego. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

c) (2 punkty) 

Wskaż bohatera z utworu Mały Książę, który również mógłby być adresatem tych 

wskazówek. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do konkretnego przykładu z treści tej 

lektury. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

d) (2 punkty)  
Podaj nazwy funkcji składniowych przymiotników podkreślonych w zacytowanym tekście.  

 

PRZYMIOTNIKI NAZWY FUNKCJI SKŁADNIOWYCH 

  

 
Liczba punktów 

a) b) c) d) 

.... / 2 .... / 2 .... / 2 .... / 2 
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Zadanie 6. (10 punktów) 

Przeczytaj uważnie fraszkę Nauka poszła w las autorstwa Jana Sztaudyngera. 

 

Nauka poszła w las. I tam dojrzewa, 

Bowiem mądrzejsze od ludzi są drzewa. 

https://www.gloskultury.pl/krople-piorka-zdzbla-jan-sztaudynger-puch-ostu-fraszki 

 

Zainspirowany przesłaniem zacytowanego utworu napisz artykuł do gazetki szkolnej, 

w którym przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko wobec poruszonego w nim problemu. 

W treści artykułu odwołaj się do zacytowanej fraszki i przykładów z lektury obowiązkowej. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Liczba punktów 

Zgodność 

treści artykułu 

 z poleceniem 

Treść artykułu 

Forma 

wypowiedzi  

i jej 

poprawność 

językowo-

stylistyczna  

Poprawność 

zapisu tekstu 

artykułu 

w zakresie 

ortografii 

Poprawność 

zapisu tekstu 

artykułu 

w zakresie 

interpunkcji 

.... / 2 .... / 3 .... / 3 .... / 1 .... / 1 
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BRUDNOPIS 
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KRYTERIA OCENIANIA I SCHEMAT PUNKTOWANIA ROZWIĄZAŃ 

KONKURS POLONISTYCZNY-ROK SZKOLNY 2021/2022 

ETAP DRUGI 

Zadanie 1. (5 punktów) 

a)  1 punkt 

1 punkt przyznajemy za wypisanie z  tekstu dwóch przykładów peryfraz odnoszących się do 

jego głównej bohaterki. 

 pani urodzajów, gleba-matka, patronka bytu rolniczego, bóstwo ze wszech miar 

dobroczynne;  

 0 punktów przyznajemy za  wypisanie tylko jednej peryfrazy lub udzielenie całkowicie 

błędnej, niezgodnej z poleceniem odpowiedzi. 

b)  1 punkt 

1 punkt przyznajemy za poprawne wypisanie z tekstu trzech jednowyrazowych synonimów 

do podanych wyrażeń;  

0 punktów przyznajemy za odpowiedź niepełną lub całkowicie błędną. 

tekstu. 

WYRAŻENIA SYNONIMY WYBRANE Z TEKSTU 

wielki   upał spiekota 

pożywienie dla zwierząt karma 

głęboka jaskinia pieczara 

c)  3 punkty 

 1 punkt przyznajemy za sformułowanie argumentu adekwatnego wobec wybranej postaci 

mitologicznej i odnoszącego się do wskazanych w poleceniu elementów: postępowania 

postaci i jej cech; 

2 punkty przyznajemy za sformułowanie dwóch argumentów adekwatnych wobec wybranej 

postaci mitologicznej i odnoszących się do wskazanych w poleceniu elementów: 

postępowania postaci i jej cech; 

1 punkt przyznajemy za zachowanie poprawności  w zakresie języka i zapisu (ortografia, 

interpunkcja)  w  zapisie całego rozwiązania. Tekst zapisany bezbłędnie. 

UWAGA: 

Jeśli uczeń sformułował tylko jeden argument,  punktów w kryterium odnoszącym się 

do poprawności języka i zapisu  nie przyznajemy. 
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Zadanie 2.( 10 punktów) 

a) 3 punkty 

 Po jednym punkcie przyznajemy za każdy prawidłowo wypełniony wiersz tabeli zgodnie z 

treścią jej nagłówków; 

0 punktów przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem. 

Na przykład: 

PRZYKŁADY NIEOSOBOWYCH FORM 

CZASOWNIKÓW 

PEŁNE NAZWY TYCH 

NIEOSOBOWYCH FORM 

CZASOWNIKÓW 

przebłagać  bezokolicznik 

wzywano forma zakończone na - no, -to 

obejmując imiesłów przysłówkowy współczesny 

 

b)   2 punkty 

2 punkty przyznajemy za poprawny wybór z tekstu formy imiesłowu przymiotnikowego 

biernego i określenie jego wszystkich właściwości gramatycznych, czyli przypadku, liczby i 

rodzaju; 

1 punkt przyznajemy za poprawny wybór z tekstu formy imiesłowu przymiotnikowego 

biernego i określenie jego dwóch lub jednej cechy gramatycznej;  

0 punktów przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem. 

Na przykład: 

forma imiesłowu przymiotnikowego 

biernego 

cechy gramatyczne formy  imiesłowu 

przymiotnikowego biernego 

 

porwaną  

 

biernik, liczba pojedyncza, rodzaj żeński 

 

c)  1 punkt 

1 punkt przyznajemy za udzielenie poprawnej merytorycznie jednoznacznej odpowiedzi. 

W drugim zdaniu tekstu: Przeklęła “łanów zieloną chwałę" i zasiewy zmarniały, i trzody nie 

miały świeżej karmy, i ludzi nawiedził głód wystąpiły przecinki przed spójnikiem I, ponieważ 

został on powtórzony. 
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0 punktów przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem. 

d)  4 punkty  

1 punkt  przyznajemy za poprawne wyodrębnienie obu cząstek fleksyjnych; 

1 punkt  przyznajemy za poprawne wyodrębnienie  obu cząstek słowotwórczych; 

1 punkt  przyznajemy za  podanie poprawnych nazw obu cząstek fleksyjnych; 

1 punkt przyznajemy za podanie poprawnych nazw  obu cząstek słowotwórczych; 

0 punktów przyznajemy za odpowiedzi błędne lub całkowicie niezwiązane z treścią 

polecenia. 

CZĄSTKI FLEKSYJNE: 

nazwa cząstki fleksyjnej: 

TEMAT FLEKSYJNY 

..................................................................... 

nazwa cząstki fleksyjnej: 

KOŃCÓWKA  FLEKSYJNA 

.............................................................................. 

PATRONK- - A 

 

CZĄSTKI SŁOWOTWÓRCZE: 

nazwa cząstki słowotwórczej: 

PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA 

( TEMAT SŁOWOTWÓRCZY) 

.................................................................... 

 

PATRON- 

nazwa cząstki słowotwórczej: 

FORMANT( PRZYROSTEK) 

FORMANT PRZYROSTKOWY 

.............................................................................. 

 

-KA 

 

Zadanie 3. ( 3 punkty) 

a) ( 1 punkt) 

Jeden punkt  przyznajemy za bezbłędne sporządzenie wykresu graficznego podkreślonego w 

zacytowanym tekście zdania wielokrotnie złożonego. 

WYKRES GRAFICZNY: 

 

 

 

  

2 

3 

1 

jak? 
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b) ( 2 punkty) 

1 punkt przyznajemy za wskazanie zdania głównego, 

1 punkt przyznajemy za podanie pełnej prawidłowej nazwy zdania współrzędnego  i pełnej 

prawidłowej nazwy zdania podrzędnego. 

0 punktów przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezgodną z poleceniem. 

ANALIZA  SKŁADNIOWA: 

1- zdanie główne, 

2 – zdanie współrzędne do 1. łączne, 

3- zdanie podrzędne do 2.okolicznikowe sposobu. 

 0 punktów przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezgodną z poleceniem. 

Zadanie nr 4. (4 punkty) 

Po jednym punkcie przyznajemy za każdy prawidłowo wypełniony wiersz tabeli. 

CYTAT Z UTWORU TYTUŁ AUTOR GATUNEK 

LITERACKI 

Z mego wonnego kwiatu pracowite 

pszczoły 

Biorą miód, który po tym szlachci 

pańskie stoły(...). 

 

Na lipę  Jan 

Kochanowski 

fraszka 

W oddalonej stąd krainie 

Jadowity potwór słynie, 

Najmężniejszym trwogą bywa, 

Krokodylem się nazywa. 

Niech go schwyci i przystawi,  

Moje oko nim zabawi; 

 

 

Zemsta Aleksander 

Fredro  

komedia 

Lękaj się drzewa! 

Lękaj się kwiatu!  

Każda lilĳa albo róża biała  

I na ślubie, i po ślubie  

Bęǳie plamami szkarłatu(...). 

   

    

Balladyna  Juliusz 

Słowacki 

tragedia 

( dramat 

romantyczny) 

 

 Przy tym szła wiosna: śniegi znikły 

pod tchnieniem afrykańskich wiatrów 

ze szczytów Gór Albańskich. Trawniki 

w ogrodach pokryły się fiołkami. Fora 

i  Pole Marsowe zaroiły się ludźmi 

(...).    

Quo vadis Henryk 

Sienkiewicz  

powieść  

(powieść 

historyczna)  



Konkurs polonistyczny dla uczniów szkoły podstawowej, rok szkolny 2021/2022, etap drugi 

 

 Zadanie 5. ( 8 punktów)  

a) 2 punkty 

2  punkty  przyznajemy za podanie dwóch prawidłowych  cech przypowieści; 

1  punkt przyznajemy za podanie jednej prawidłowej cechy przypowieści;   

0 punktów  przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem. 

Cechy przypowieści: 

Schematyzm i ogólnikowość treści, uproszczona konstrukcja fabuły (świata przedstawionego)  

i anonimowość postaci; brak jasno określonego czasu i miejsca akcji; obiektywny narrator; 

ukryty, symboliczny sens przesłania, przekazu prawdy moralnej lub ważnej wskazówki  

postępowania; utwór należący do literatury dydaktycznej; odwołuje się do prawd 

uniwersalnych, ponadczasowych.     

 b)  2 punkty 

1 punkt  przyznajemy za sformułowanie dwóch poprawnych merytorycznie wskazówek 

zgodnie z intencją podaną w poleceniu;  

1 punkt przyznajemy za poprawne zastosowanie czasowników w trybie rozkazującym w 

sformułowaniu obu wskazówek; 

0 punktów  przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem 

 c)  2 punkty 

2 punkty przyznajemy, gdy uczeń wymieni bohatera z utworu Mały Książę jako adresata 

sformułowanych wskazówek i w uzasadnieniu odwoła się do konkretnego przykładu z treści 

tego utworu; 

1 punkt przyznajemy, gdy uczeń wymieni bohatera z utworu Mały Książę jako adresata 

sformułowanych wskazówek, ale przedstawione uzasadnienie ma charakter ogólny i brak 

w nim konkretnego odwołania do przykładu z tego utworu;  

0 punktów  przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem. 

d)   2 punkty 

Po jednym punkcie przyznajemy za prawidłowe podanie nazw funkcji składniowych, które 

pełnią podkreślone w tekście przymiotniki; 

0 punktów  przyznajemy za odpowiedź błędną lub całkowicie niezwiązaną z poleceniem. 
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PRZYMIOTNIKI NAZWY  FUNKCJI 

SKŁADNIOWYCH  

 

największe 

 

mocarna 

 

przydawka 

 

orzecznik w orzeczeniu imiennym 

 

Zadanie 6. ( 10 punktów) 

Liczba punktów 

Zgodność treści  

artykułu 

z poleceniem   

Treść artykułu     

Forma 

wypowiedzi   

i jej  

poprawność 

językowo-

stylistyczna  

Poprawność 

zapisu 

w zakresie 

ortografii 

Poprawność 

zapisu 

w zakresie 

interpunkcji 

.... / 2 .... / 3 .... / 3 .... / 1 .... / 1 

 

ZGODNOŚĆ TREŚCI ARTYKUŁU Z  POLECENIEM: 

   2 punkty przyznajemy, gdy w treści artykułu  wystąpiły  wszystkie  elementy podane  

   w poleceniu: 

 

 odwołanie do fraszki Jana Sztaudyngera;  

 co najmniej dwa przykłady  z utworów z lektury obowiązkowej; 

 zapis tekstu artykułu  w pierwszej osobie (wypowiedź odautorska). 

     1 punkt przyznajemy, gdy w treści artykułu wystąpiły następujące elementy:  

 odwołanie do fraszki Jana Sztaudyngera; 

 zapis tekstu artykułu w pierwszej osobie; 

 jeden przykład z utworu z lektury obowiązkowej. 

0 punktów przyznajemy, gdy w tekście artykuły nie wystąpił żaden z elementów 

wskazanych w poleceniu lub treść artykułu jest całkowicie niezwiązana  merytorycznie z 

jego tematem. 

UWAGA: 

   Otrzymanie przez ucznia  0 punktów w tym kryterium powoduje przyznanie  również 

   0 punktów w pozostałych kryteriach oceny przedstawionego rozwiązania. 
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TREŚĆ ARTYKUŁU:    

3 punkty  

 Uczeń sformułował jednoznaczną konkretną tezę wyrażającą jego stanowisko wobec 

problemu poruszonego w zacytowanej fraszce i podporządkował jej cały tok 

rozważań, odwołując się do przesłania fraszki Jana Sztaudyngera i przykładów  

bohaterów ( sytuacji, zdarzeń, motywów)  z  utworów z lektury obowiązkowej;   

 Przedstawione uzasadnienie jest  wnikliwe ( na przykład: na poziomie interpretacji 

wybranych tekstów, ich bohaterów( sytuacji, zdarzeń), wartościowania  zachowań, 

postaw, systemu wartości; występujących w przywołanym utworze  motywów  i 

odnosi się do przenośnego sensu przesłania zacytowanej  fraszki oraz przykładów z 

przynajmniej dwóch utworów literackich z lektury obowiązkowej; 

 Wnioskowanie jest pogłębione, wzbogacone o elementy własnych refleksji, 

przemyśleń, spostrzeżeń; spójne wobec postawionej tezy i logicznie z nią powiązane.   

      2 punkty 

  Uczeń sformułował jednoznaczną konkretną tezę wyrażającą jego stanowisko wobec 

problemu poruszonego w zacytowanej fraszce  i podporządkował jej cały tok 

rozważań, odwołując się do przesłania fraszki Jana Sztaudyngera i przykładów  

bohaterów ( sytuacji, zdarzeń, motywów) ) z  utworów z lektury obowiązkowej;   

 Przedstawiona argumentacja odnosi się do dwóch  przykładów   z utworów literackich 

z lektury obowiązkowej,  ale  występują w niej jedynie elementy potwierdzające 

wnikliwość wywodu, natomiast dominuje streszczanie przywołanych tekstów w 

kontekście jedynie  bohaterów( sytuacji, zdarzeń)  bez pogłębionego powiązania ich z 

postawioną tezą wynikającą z odczytania przenośnego sensu przesłania fraszki  jako 

podstawy rozważań w kontekście przedstawienia własnych opinii, refleksji, 

przemyśleń (argumentacja płaska); 

 Wnioskowanie stanowi jedynie zakończenie rozważań lub jest wyłącznie 

powtórzeniem   postawionej tezy.             

        1 punkt 

 Uczeń postawił  tezę wyrażającą jego stanowisko wobec problemu poruszonego w 

zacytowanej fraszce,  ale ma ona charakter rozproszony i nie służy  porządkowaniu  

zredagowanej wypowiedzi; 

  Przedstawiona argumentacja odnosi się  do jednego przykładu z lektury 

obowiązkowej, ale ma ona wyłącznie postać streszczenia  wybranego  przez ucznia 

utworu; jest powierzchowna i płaska, stanowi jedynie próbę uzasadnienia postawionej 

tezy, a podane przykłady są  jedynie jej ilustracją, a nie wnikliwym ich użyciem w 
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funkcji argumentacyjnej w odniesieniu do  uzasadnienia własnego stanowiska w 

kontekście odczytania przenośnego sensu zacytowanej fraszki. 

 Podsumowanie rozważań jest jedynie powtórzeniem tezy ( swego stanowiska).  

0 punktów 

Uczeń zredagował tekst całkowicie nie na temat lub w innej formie niż wskazana w 

poleceniu. 

UWAGA:   

Rażące błędy rzeczowe obniżają ocenę wypowiedzi o jeden punkt w tym kryterium. 

 FORMA WYPOWIEDZI I JEJ POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWO- STYLISTYCZNA: 

UWAGA: 

W ocenie formy i poprawności językowo-stylistycznej artykułu należy wziąć pod uwagę 

następujące cechy językowo-stylistyczne tego  tekstu: 

 jasność i komunikatywność wypowiedzi; 

  łączenie elementów innych stylów (artystycznego, naukowego czy potocznego); 

 wykorzystanie wyrazów i zwrotów z języka literackiego i mowy potocznej pod 

warunkiem ich stosowności wobec przedstawionej treści artykułu lub nawiązania 

relacji  piszącego z czytelnikiem, adresatem tekstu; 

 uporządkowana konstrukcja wypowiedzi (wyraźny podział na akapity, widoczna teza, 

argumenty). 

 3 punkty  

Zredagowany tekst  artykułu charakteryzuje się następującymi cechami w zakresie formy i jej 

poprawności językowo- stylistycznej: 

 jasna i uporządkowana konstrukcja - kompozycja( wyraźny podział na akapity, 

widoczna, jednoznaczna teza, spójne argumenty); 

 komunikatywność  treści i jej zróżnicowanie językowo- stylistyczne ( na przykład 

dobór środków językowych, ich różnorodność, nacechowanie emocjonalne); 

 poprawność językowo-stylistyczna tekstu (dopuszczalny jeden błąd językowy 

jednoznacznie naruszający zasady polskiej frazeologii, słownictwa, fleksji lub 

składni). 

  



Konkurs polonistyczny dla uczniów szkoły podstawowej, rok szkolny 2021/2022, etap drugi 

2 punkty  

 Zredagowany  tekst artykułu charakteryzuje się następującymi cechami w zakresie formy i jej 

poprawności językowo- stylistycznej: 

 jasna i uporządkowana konstrukcja- kompozycja ( wyraźny podział na akapity, 

widoczna, jednoznaczna teza,  argumenty); 

 komunikatywność  treści i funkcjonalne wykorzystanie  środków językowych  

 poprawność językowo-stylistyczna tekstu (dopuszczalne dwa błędy językowe 

jednoznacznie naruszające zasady polskiej frazeologii, słownictwa, fleksji lub 

składni).  

1 punkt  

Zredagowany tekst artykułu charakteryzuje się następującymi cechami w zakresie formy i jej 

poprawności językowo- stylistycznej: 

  uporządkowana konstrukcja- kompozycja( wyraźny podział na akapity ); 

 niepełna komunikatywność  treści, niespójność, nieuzasadnione powtórzenia;    

 naruszenia poprawności językowo-stylistycznej tekstu (dopuszczalne trzy błędy 

językowe jednoznacznie naruszające zasady polskiej frazeologii, słownictwa, 

fleksji lub składni). 

0 punktów 

 Zredagowany tekst artykułu  charakteryzuje się następującymi cechami w zakresie formy i jej 

poprawności językowo- stylistycznej: 

 brak wyodrębnienia akapitami poszczególnych elementów jego konstrukcji; 

 wyraźna niespójność i niekomunikatywność  treści; 

 błędy językowo- stylistyczne zapisu ( więcej niż trzy błędy językowe jednoznacznie 

naruszające zasady polskiej frazeologii, słownictwa,  fleksji lub składni) 

 ORTOGRAFIA- 1 punkt 

Dopuszczalny jeden błąd ortograficzny.     

INTERPUNKCJA- 1 punkt 

Dopuszczalne dwa błędy interpunkcyjne wyraźnie naruszające obowiązujące w języku 

polskim zasady interpunkcji. 


