
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

Wersja C 

Numer 

zadania 

Prawidłowa odpowiedź Liczba 
punktów 

Kryteria 

1.  B 2 i  2 Wskazanie każdej prawidłowej odpowiedzi – 
1 p.  

2.  Np. Bohater uległ wypadkowi i 
jest sparaliżowany, chce wrócić 
do pełnej sprawności 

2 Prawidłowa odpowiedź – 1 p. 

Poprawność językowa i ortograficzna – 1 p. 

3.  Np. drobna pomoc, zapewnienie, 
ubezpieczenie, wsparcie 

1 Prawidłowa odpowiedź – 1 p. 

 

4. P, F, F, P, P 5 Za każde poprawne określenie 
PRAWDA/FAŁSZ – 1 p. 

 

5. Np.Bohater: 
- jest sparaliżowany; 
- przebywa w ośrodku 
rehabilitacyjnym; 
- jest ambitny; 
- ma kolegów: Sylwka, Stefana, 
Górala; 
- ma rehabilitanta Adama 
 

5 Za każdą prawidłową odpowiedź poprawną 
językowo i ortograficznie – 1 p. 

6. „Na szczęście mam przed sobą 
żywy przykład, że niektórym się 
udaje.” 

2 Za poprawny wybór– 1 p. 
Poprawność językowa i ortograficzna– 1 p.  

7. D 1 Prawidłowa odpowiedź– 1 p. 

 

8. Można zrezygnować z marzeń, 
kiedy pojawią się przeszkody. 
Należy pozwolić innym 
decydować o sobie. 
Należy być otwartym na innych 
ludzi. 
Należy naśladować innych ludzi. 
Nie wszyscy mogą być sobą. 
Należy myśleć tylko o sobie 

3 Za każdy poprawnie skreślony przykład po 1 
p. (łącznie 3 p.)  

9. Np.: 
synonimy: 
nie udawać nikogo, żyć według 
własnych zasad 
antonimy: udawać kogoś, 
zgrywać się, podszywać się... 
  

2 Wskazanie prawidłowych przykładów po 1 p. 
(łącznie 2 p.) 



10. Wybór: apel 
Uzasadnienie: Autorka zwraca się 
do odbiorcy z odezwą, prośbą, 
przesłaniem. 
Np.  

2 Poprawny wybór– 1 p.  
Uzasadnienie (poprawność językowa i 
ortograficzna) – 1 p. 

11. stawania, złość, pragnienie, 
smutek, kłótni 
 

5 Za każdą poprawną odpowiedź – 1 p. 
(łącznie 5 p.) 

12. D 1 Za poprawną odpowiedź – 1 p. 
13. Np. 

Uważam, że warto podejmować 
postanowienia noworoczne, 
ponieważ trzeba mieć jakiś cel i 
cieszyć się ze zrealizowanego 
postanowienia.  

3 Za każde poprawną językowo i ortograficznie 
wypowiedź (zdanie złożone lub wielokrotnie 
złożone)  – 3 p.  

14. Np. 
a)  „Przestań jeść w fast foodach“ 
b)  „Często chodź na nogach“ 

2 Za każdy poprawny przykład – 1 p. 

15. ...puste obietnice 
...dotrzymać obietnicy. 
...nie rzucać słów na wiatr, ... 
...obiecywać gruszki na wierzbie. 
 

4 Za podanie przykładu poprawnego językowo i 
ortograficznie – 1 p.  
 

16. Wypowiedź o planach na 
przyszłość i marzeniach 

10 I Realizacja tematu i forma wypowiedzi 
0–4 p. 
Praca świadczy o zrozumieniu tematu; uczeń 
pisze na temat, styl wypowiedzi jest barwny, 
słownictwo bogate. 
 
II Kompozycja  
0–2 p. 
Praca jest wewnętrznie spójna, 
zorganizowana. Istnieją wyraźne wyznaczniki 
spójności lokalnej (zaimki, spójniki) i 
globalnej (np. ciąg przyczynowo-skutkowy, 
przechodzenie od ogółu do szczegółu itp.) 
 
III Język  
0–2 p. 
Przestrzeganie poprawności językowej 
(składniowej, stylistycznej, leksykalnej, 
fleksyjnej – dopuszczalne dwa błędy).  
 
IV Ortografia i interpunkcja  
0–2 p. 
Przestrzeganie poprawności ortograficznej 
(dopuszczalny jeden błąd).  
Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej 
(dopuszczalne trzy błędy).  
 
Uwaga!  
Uczeń nie otrzymuje w ogóle punktów  
za pracę, jeśli jest ona niezgodna z 
tematem. 
  



Wszystkie pomyłki będące naruszeniem 
zasad ortografii i interpunkcji są 
traktowane jako błędy. Nie stosuje się 
klasyfikacji błędów ortograficznych na 
usterki pierwszego i drugiego stopnia.  
 
W przypadku gdy praca ucznia jest 
krótsza niż połowa wyznaczonego 
miejsca, ocenia się pracę, stosując tylko 
kryterium I. 

 


