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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 2012 1

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017 2
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].

Wymagania
szczegółowe
2. Odbiór tekstów
kultury. Uczeń:
2) porządkuje
informacje
w zależności od ich
funkcji w przekazie.
Lektura
obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis.

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

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 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
Wymaganie ogólne

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

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

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].

Wymagania
szczegółowe
2. Odbiór tekstów
kultury. Uczeń:
1) wyszukuje
w tekście potrzebne
informacje [...].
Lektura
obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis.

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

Rozwiązanie – wersja Y
FF

Zadanie 3. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].

Wymagania
szczegółowe
2. Odbiór tekstów
kultury. Uczeń:
1) wyszukuje
w tekście potrzebne
informacje [...].
Lektura
obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis.

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

Rozwiązanie – wersja Y
D
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Zadanie 4. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

II. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

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

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].

Wymaganie
szczegółowe
Lektura
obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis.

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

Rozwiązanie – wersja Y
C

Zadanie 5. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].

Wymagania
szczegółowe
1. Czytanie utworów
literackich. Uczeń:
10) wykorzystuje
w interpretacji
tekstów literackich
elementy wiedzy
o historii [...].
Lektura
obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie – wersja X
PP
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Zadanie 6. (0–3)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

II. Analiza
i interpretacja tekstów
kultury.

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

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
III. Tworzenie
wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych
zasad retoryki,
w szczególności
argumentowania
[...].
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
i światowej.

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

6.1. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – poprawne sformułowanie argumentu i zilustrowanie go konkretnym wydarzeniem
z lektury.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt
Petroniusz był skutecznym mówcą, ponieważ potrafił przekonać innych do swojego zdania.
Przekonał Winicjusza, żeby razem z Ligią opuścili Rzym, gdyż Neronowi nie można ufać.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów
Petroniusz był skutecznym mówcą.
6.2. (0–2)
Zasady oceniania
2 pkt – podanie tytułu i bohatera lektury obowiązkowej oraz poprawne uzasadnienie
zilustrowane sytuacją z lektury.
1 pkt – podanie tytułu i bohatera lektury obowiązkowej oraz poprawne uzasadnienie bez
przywołania sytuacji z lektury ALBO podanie tytułu i bohatera lektury obowiązkowej
oraz przywołanie sytuacji z lektury ALBO podanie bohatera lektury obowiązkowej oraz
poprawne uzasadnienie zilustrowane sytuacją z lektury.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
Uwagi:
• W przypadku, gdy uczeń wskaże poprawnie tytuł lektury, nie wskaże bohatera, ale
uzasadnienie pozwala zidentyfikować bohatera, otrzymuje 1 punkt.
• W przypadku, gdy uczeń wskaże poprawnie tytuł lektury i bohatera, ale nie uzasadni
swojego wyboru albo błędnie uzasadni swój wybór, otrzymuje 0 punktów.
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Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty
Tytuł lektury: „Pan Tadeusz”
Bohater: Jacek Soplica
Uzasadnienie: Jacek Soplica po tym, jak został uznany za zdrajcę, postanowił odkupić swoje
winy. Został tajnym emisariuszem i zaczął pracę na rzecz kraju.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt
Tytuł lektury: „Pan Tadeusz”
Bohater: Jacek Soplica
Uzasadnienie: Jacek Soplica został uznany za zdrajcę i chciał się nawrócić.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów
Tytuł lektury: „Pan Tadeusz”
Bohater: Jacek Soplica
Uzasadnienie: Jacek Soplica był złym człowiekiem.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 7. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].
III. Tworzenie
wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych
zasad retoryki,
w szczególności
argumentowania
[...].

Wymagania
szczegółowe
Lektury
obowiązkowe:
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz,
Ignacy Krasicki
Żona modna.

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

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uzasadnienie, podanie jednego argumentu.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
Uwagi:
• Odpowiedzi muszą odnosić się do wybranej bohaterki: żony modnej albo Telimeny.
• Za poprawną odpowiedź uznajemy również taką, w której uczeń uzasadnia, że obie
bohaterki zasługują na ten tytuł albo że żadna z bohaterek nie zasługuje na ten tytuł, ale
argumentacja musi uwzględniać odwołanie do obu utworów.
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Przykładowe odpowiedzi ocenione na 1 punkt
• Tytuł „arbiter elegantiarum” nadałabym Telimenie z „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Telimena chętnie naśladowała najnowsze trendy w modzie, zawsze była
elegancko ubrana.
• Żona modna bardziej zasługuje na tytuł „arbiter elegantiarum”, ponieważ starała się
zawsze być elegancka. Znała doskonale modę francuską.
• Uważam, że żadna z bohaterek nie zasługuje na ten tytuł, ponieważ ich wiedza
o elegancji była powierzchowna.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów
Tytuł „arbiter elegantiarum” nadałabym Telimenie z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
ponieważ była ona ładna.
Zadanie 8. (0–2)
Podstawa programowa 2012

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].
III. Tworzenie
wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych
zasad retoryki,
w szczególności
argumentowania
[...].

Wymagania
szczegółowe
Lektury
obowiązkowe:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis,
Sławomir Mrożek
Artysta.

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

8.1. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
Artysta
8.2. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uzasadnienie odwołujące się do obu utworów.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
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Przykładowe odpowiedzi ocenione na 1 punkt
• Postawa Koguta przypomina postawę Nerona. Obaj chcieli być artystami i obaj mieli
bardzo wysokie mniemanie o sobie.
• Moim zdaniem postawa Koguta nie przypomina postawy Nerona. Kogut udaje kogoś
innego niż jest, a Neron jest sobą.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów
Postawa Koguta nie przypomina postawy Nerona. Kogut chciał zostać artystą, a Neron był
cesarzem.
Zadanie 9. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymagania
szczegółowe
1. Czytanie
i słuchanie. Uczeń:
8) rozumie
dosłowne
i przenośne
znaczenie wyrazów
w wypowiedzi.
2. Samokształcenie
i docieranie do
informacji. Uczeń
korzysta z informacji
zawartych w [...]
słowniku języka
polskiego [...].

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne
IV.
Samokształcenie.
3. Rozwijanie
umiejętności
rzetelnego
korzystania ze
źródeł wiedzy [...].

Wymaganie
szczegółowe

IV.
Samokształcenie.
Uczeń:
1) [...] korzysta
z informacji.

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

Rozwiązanie – wersja Y
C

Zadanie 10. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.
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Wymaganie
szczegółowe
1. Czytanie
i słuchanie. Uczeń:
8) rozumie dosłowne
i przenośne
znaczenie wyrazów
w wypowiedzi.

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].

Wymagania
szczegółowe
2. Odbiór tekstów
kultury. Uczeń:
1) wyszukuje
w tekście potrzebne
informacje [...].
Lektura
obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis.

Zasady oceniania rozwiązań zadań

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

Rozwiązanie – wersja Y
PF

Zadanie 11. (0–1)
Podstawa programowa 2012

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie
językowe.
2. Rozwijanie
rozumienia
twórczego
i sprawczego
charakteru działań
językowych [...].

Wymaganie
szczegółowe
1. Gramatyka języka
polskiego. Uczeń:
2) [...] wskazuje
funkcje formantów
w nadawaniu
znaczenia wyrazom
pochodnym [...].

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

Rozwiązanie – wersja Y
C

Zadanie 12. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].
2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
[...].
III. Tworzenie
wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych
zasad retoryki,
w szczególności
argumentowania
[...].

Wymagania
szczegółowe
Lektury
obowiązkowe:
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis,
Henryk Sienkiewicz
Latarnik.

1. Elementy retoryki.
Uczeń:
4) wykorzystuje
znajomość zasad
tworzenia [...]
argumentów;
6) przeprowadza
wnioskowanie jako
element wywodu
argumentacyjnego.
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Zasady oceniania
2 pkt – wskazanie dwóch elementów graficznych, podanie tytułu utworu / tytułów utworów, do
których te elementy nawiązują, i wyjaśnienie ich związku z wybranym utworem /
wybranymi utworami Henryka Sienkiewicza.
1 pkt – wskazanie jednego elementu graficznego, podanie tytułu utworu / tytułów utworów, do
których ten element nawiązuje, i wyjaśnienie jego związku z wybranym utworem /
wybranymi utworami Henryka Sienkiewicza.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
Przykładowe odpowiedzi
Element graficzny: znak ryby
Tytuł utworu: „Quo vadis”
Wyjaśnienie: Ryba była znakiem chrześcijan. Ten znak Ligia narysowała na piasku.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Element graficzny: latarnia
Tytuł utworu: „Latarnik”
Wyjaśnienie: Miejsce, w którym zamieszkał Skawiński.
Element graficzny: słoń
Tytuł utworu: „W pustyni i w puszczy”
Wyjaśnienie: Nel i Staś ocalili słonia.
Element graficzny: napis „Dokąd zmierzasz, człowieku?”
Tytuł utworu: „Quo vadis”
Wyjaśnienie: Święty Piotr zapytał Chrystusa: „Quo vadis, Domine?” – Dokąd zmierzasz,
Panie?
Element graficzny: skrzypce
Tytuł utworu: „Janko Muzykant”
Wyjaśnienie: Główny bohater marzył o tym, by grać na skrzypcach.
Element graficzny: książka „Pan Tadeusz”
Tytuł utworu: „Latarnik”
Wyjaśnienie: Skawiński zaczytał się w „Panu Tadeuszu” i zapomniał zapalić latarnię.
Element graficzny: armata
Tytuł utworu: „Potop”
Wyjaśnienie: Andrzej Kmicic zatkał lufę armaty i ocalił klasztor na Jasnej Górze.
Element graficzny: lew
Tytuł utworu: „W pustyni i w puszczy”
Wyjaśnienie: Staś zabił lwa, który im zagrażał.
Element graficzny: lew
Tytuł utworu: „Quo vadis”
Wyjaśnienie: Lwy atakowały chrześcijan na arenie amfiteatru.
Element graficzny: rycerz
Tytuł utworu: „Krzyżacy”
Wyjaśnienie: Zbyszko starał się o rycerskie ostrogi; bohaterami byli też rycerze polscy
i krzyżaccy.
Element graficzny: rydwan
Tytuł utworu: „Quo vadis”
Wyjaśnienie: Był to pojazd żołnierzy w starożytnym Rzymie.
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Element graficzny: amfiteatr
Tytuł utworu: „Quo vadis”
Wyjaśnienie: Na arenie amfiteatru rozegrała się jedna z ważnych scen w powieści – Ursus
pokonał byka i ocalił Ligię.
Zadanie 13. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

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

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie
wypowiedzi.
2. Rozwijanie
umiejętności
wypowiadania się
w określonych
formach wypowiedzi
[...].

Wymaganie
szczegółowe
2. Mówienie
i pisanie. Uczeń:
2) wykonuje
przekształcenia na
teście cudzym,
w tym [...] streszcza
[...].

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne określenie tematu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście; zachowanie
właściwego poziomu uogólnienia.
1 pkt – poprawne określenie tematu i tego, co na ten temat powiedziano w tekście; zaburzony
poziom uogólnienia.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
Uwaga:
Uczeń otrzymuje 0 punktów, jeśli jego wypowiedź w całości składa się z fragmentów
przepisanych z tekstu „Życie z pasją”.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty
Tematem tekstu Małgorzaty Smoczyńskiej jest rola pasji w życiu człowieka. Autorka skupia się
na wyjaśnieniu, czym jest pasja i dochodzi do wniosku, że pasja wzbogaca życie człowieka,
daje mu poczucie spełnienia.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt
Tematem tekstu Małgorzaty Smoczyńskiej jest pasja w życiu człowieka. Autorka skupia się na
tym, że pasja nie wymaga pieniędzy i dochodzi do wniosku, że jest to cel życia i inspiracja dla
innych.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów
Tematem tekstu Małgorzaty Smoczyńskiej jest nasze życie. Autorka skupia się na tym, że
człowiek może być szczęśliwy i dochodzi do wniosku, że jest to cel życia.
Zadanie 14. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

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

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie

Wymaganie
szczegółowe
2. Odbiór tekstów
kultury. Uczeń:
1) wyszukuje
w tekście potrzebne
informacje [...].
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ważne od informacji
drugorzędnych.

zdolności
rozumienia [...]
innych tekstów
kultury.

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

Rozwiązanie – wersja Y
FF

Zadanie 15. (0–1)
Podstawa programowa 2012

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Wymaganie
szczegółowe
1. Czytanie
i słuchanie. Uczeń
8) rozumie dosłowne
i przenośne
znaczenie wyrazów
w wypowiedzi.

Podstawa programowa 2017
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 – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie – wersja X
D

Rozwiązanie – wersja Y
D

Zadanie 16. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

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

Podstawa programowa 2017
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 – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie – wersja X
FP
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Rozwiązanie – wersja Y
FP

Zasady oceniania rozwiązań zadań

Zadanie 17. (0–2)
Podstawa programowa 2012

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie
wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych
zasad retoryki,
w szczególności
argumentowania
[...].

Wymagania
szczegółowe
1. Elementy retoryki.
Uczeń:
4) wykorzystuje
znajomość zasad
tworzenia [...]
argumentów;
6) przeprowadza
wnioskowanie jako
element wywodu
argumentacyjnego;
7) zgadza się
z cudzymi
poglądami lub
polemizuje z nimi
[...].

Zasady oceniania
2 pkt – uczeń przedstawia stanowisko i uzasadnia je dwoma argumentami.
1 pkt – uczeń przedstawia stanowisko i uzasadnia je jednym argumentem.
0 pkt – odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty
Moim zdaniem pasja nadaje cel i sens naszemu życiu. Człowiek, który ma pasję w życiu,
poświęca czas na to, by ją realizować, rozwija się dzięki temu i cały czas zdobywa nowe
umiejętności. Dzięki realizacji pasji życie człowieka staje się bogatsze o nowe doświadczenia.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt
Moim zdaniem pasja nadaje cel i sens naszemu życiu. Człowiek, który ma pasję, może
poznawać innych ludzi, którzy mają takie same zainteresowania jak on i w ten sposób
nawiązuje nowe znajomości.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 0 punktów
Moim zdaniem to prawda, że pasja nadaje cel i sens naszemu życiu. Jeśli mamy ciekawą
pasję, to nadaje ona cel naszemu życiu.
Zadanie 18. (0–2)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Wymagania
szczegółowe
3. Świadomość
językowa. Uczeń:
1) rozpoznaje
podstawowe funkcje
składniowe wyrazów
użytych
w wypowiedziach
([...] orzeczenie, [...]
przydawka [...]);

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe
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4) rozpoznaje
w tekście formy
przypadków [...] –
rozumie ich funkcje
w wypowiedzi.
18.1. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie – wersja X
BC

Rozwiązanie – wersja Y
BD

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

18.2. (0–1)
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie – wersja X
B

Rozwiązanie – wersja Y
C

Zadanie 19. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie
wypowiedzi.

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

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

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

Rozwiązanie – wersja Y
D

Zadanie 20. (0–1)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne
III. Tworzenie
wypowiedzi.
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Wymaganie
szczegółowe
2. Świadomość
językowa. Uczeń:
6) poprawnie używa
znaków
interpunkcyjnych:
[...] przecinka [...].

Podstawa programowa 2017
Wymaganie ogólne

Wymaganie
szczegółowe

Zasady oceniania rozwiązań zadań

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

Rozwiązanie – wersja Y
B

Zadanie 21. (0–3)
Podstawa programowa 2012
Wymaganie ogólne

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

III. Tworzenie
wypowiedzi.

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

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
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.
6. Poznawanie
podstawowych
zasad retoryki,
w szczególności
argumentowania
[...].

Wymagania
szczegółowe
1.Elementy retoryki.
Uczeń:
4) wykorzystuje
znajomość zasad
tworzenia [...]
argumentów [...].
2. Mówienie
i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne
wypowiedzi [...].

Zasady oceniania
Treść i forma:
2 pkt

treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnionych
5 elementów dotyczących formy: kto ogłasza? komu ogłasza? co ogłasza?
kiedy się odbywa? gdzie się odbywa?

1 pkt

treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 2 argumenty; uwzględnione
4 elementy dotyczące formy: kto ogłasza? ORAZ/ALBO komu ogłasza?
ORAZ/ALBO co ogłasza? 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 ogłasza? ORAZ/ALBO
komu ogłasza? ORAZ/ALBO co ogłasza? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa?
ORAZ/ALBO gdzie się odbywa?
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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).
UCZNIOWIE ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
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).

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Uwagi:
• Jeżeli uczeń uwzględnia 5 elementów ogłoszenia, a podaje tylko jeden argument,
w kryterium „Treść i forma” otrzymuje 1 punkt.
• Kategorie „Treść i forma” oraz „Poprawność językowa” oceniamy rozłącznie.
Przykładowa odpowiedź oceniona na 3 punkty
Dyrekcja Domu Kultury zawiadamia wszystkich miłośników techniki, że 25 czerwca 2020 r.
organizuje spotkanie z niezwykłym człowiekiem – pasjonatem starych zegarów. Początek
o godzinie 16.00. Zapraszamy do hali widowiskowej Domu Kultury przy ulicy Jaśminowej 10.
Po spotkaniu będzie można obejrzeć kolekcję starych zegarów, a także uczestniczyć
w warsztatach dotyczących różnych sposobów obliczania czasu.
Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.
Dyrekcja Domu Kultury

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.
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 180 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.
Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne.
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Zadanie 22. (0–20)
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.
• Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi wskazanej w temacie: napisz przemówienie
albo opowiadanie.
• W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Lista lektur
obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.
• Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
• Zapisz wypracowanie w wyznaczonym miejscu. Nie pisz na marginesie.
WYPRACOWANIE O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz
słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do
wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich
przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym.
Uwagi:
• Argumentowanie nie polega na streszczaniu utworów.
• Argumentacja musi być zgodna z poleceniem, wybraną lekturą obowiązkową oraz innym
utworem literackim (może to być inna lektura obowiązkowa).
• Za wypowiedź w formie rozprawki uczeń otrzymuje 0 pkt.
Podstawa programowa 2012
Wymagania ogólne
I. Odbiór
wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Wymagania
szczegółowe
1. Czytanie
i słuchanie. Uczeń:
2) określa temat
i główną myśl
tekstu;
9) wyciąga wnioski
wynikające
z przesłanek
zawartych w tekście
[...].

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
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 [...].

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
[...].
Zna lektury
obowiązkowe.
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Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

II. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

III. Tworzenie
wypowiedzi.
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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 [...].
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.

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. 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
zasady spójności
językowej między
akapitami; rozumie
rolę akapitów jako
spójnych całości
myślowych
w tworzeniu
wypowiedzi
pisemnych oraz

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zasady oceniania rozwiązań zadań

stosuje rytm
akapitowy
(przeplatanie
akapitów dłuższych
i krótszych);
4) wykorzystuje
znajomość zasad
tworzenia tezy
i hipotezy oraz
argumentów przy
tworzeniu [...]
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: [...]
przemówienie [...].
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
1 pkt

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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 dotycząca formy wypowiedzi.
Wypracowanie musi zawierać cechy charakterystyczne przemówienia jako wypowiedzi
o charakterze argumentacyjnym, przeznaczonej do wygłoszenia:
a) bezpośredni zwrot do adresata,
b) retoryczne środki językowe, np.: pytanie retoryczne, anafora, antyteza, wyliczenia,
powtórzenie, porównanie, wykrzyknienie, słownictwo nacechowane emocjonalnie,
wartościująco i stylistycznie,
c) czasowniki w trybie rozkazującym,
d) czasowniki w 1. i 2. osobie l.mn. służące podtrzymaniu kontaktu z odbiorcami lub pełniące
funkcję perswazyjną,
e) zaimki w 1. i 2. osobie l.mn. służące podtrzymaniu kontaktu z odbiorcami lub pełniące
funkcję perswazyjną,
f) zjednywanie przychylności odbiorców, np. podkreślenie ich znaczenia, kompetencji itp.
Uczeń może otrzymać 2 punkty, jeżeli:
• w jego wypracowaniu pojawią się bezpośredni zwrot do adresata oraz przynajmniej dwie
różne cechy wybrane spośród b) – f); każda cecha powinna być potwierdzona przynajmniej
jeden raz, np. uczeń w wypracowaniu użył jednego porównania i jednego zaimka
w 1 osobie l.mn., tym samym zrealizował podpunkty b) i e),
• wszystkie pozostałe elementy polecenia zostały uwzględnione,
• wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.
Uczeń może otrzymać 1 punkt, jeżeli:
• w jego wypracowaniu pojawią się bezpośredni zwrot do adresata oraz przynajmniej jedna
cecha wybrana spośród b) – f), wybrana cecha powinna być potwierdzona przynajmniej
jeden raz, np. uczeń w wypracowaniu użył jednego porównania i tym samym zrealizował
podpunkt b), ALBO w wypracowaniu występują dwie różne cechy przemówienia spośród
b) – f), a nie występuje bezpośredni zwrot do adresata, ALBO występuje tylko bezpośredni
zwrot do adresata,
• nieuwzględniony został jeden element polecenia (inny niż forma) ORAZ/LUB
• w pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.
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.
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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.
•
•

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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.

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

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
frazeologia, precyzyjne
słownictwo,
umożliwiające pełną
i swobodną realizację
tematu.
Zadowalający zakres
środków językowych, tzn.
składnia i leksyka
3 pkt
2 pkt
1 pkt
0 pkt
stosowne/odpowiednie do
realizacji tematu.
Wąski zakres środków
językowych, tzn. składnia
i leksyka
2 pkt
1 pkt
0 pkt
0 pkt
proste/ograniczone,
utrudniające realizację
tematu.
Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu
językowych i popełnił 4 błędy językowe, należy przyznać 2 pkt w tym kryterium.

0 pkt

0 pkt

0 pkt

środków

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 1 błąd ortograficzny.
2–3 błędy ortograficzne.
4 lub więcej błędów ortograficznych.

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

Nie więcej niż 3 błędy ortograficzne.
4–6 błędów ortograficznych.
7 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 5 błędów interpunkcyjnych.
6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 pkt
0 pkt

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

Strona 23 z 32

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – termin główny 2020 r.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Przykładowe wypracowanie
Koleżanki i Koledzy!
Zapewne często myślicie, że czytanie książek to nic ciekawego, że to tylko długie i nudne
historie, które nic nie wniosą do waszego życia. Nic bardziej mylnego! Niektóre z nich mogą
co prawda służyć wyłącznie rozrywce, ale inne są źródłem mądrości, zarówno historycznej,
jak i życiowej. Możecie w nich znaleźć różne wzorce tego, jak postępować w życiu. Nie
wierzycie? To posłuchajcie.
W opowiadaniu „Artysta” Sławomira Mrożka poznajemy koguta, który chciał się zatrudnić
w cyrku na stanowisku lwa. Dyrektor cyrku nie chciał go jednak przyjąć do pracy, ponieważ
kogut nie nadawał się na lwa. Zaproponował mu natomiast stanowisko koguta. Ten jednak,
oburzony taką propozycją, odmówił. Ta sytuacja uczy nas, że w życiu nie warto udawać kogoś,
kim się nie jest. Jeśli odgrywamy przed kimś jakąś rolę, to prędzej czy później sytuacja ta może
obrócić się przeciwko nam. Zawsze należy być sobą, ponieważ to, kim jesteśmy, decyduje
o naszej wyjątkowości. Historia koguta nauczyła mnie, że w życiu liczy się prawdomówność
i szczerość. To są nasze największe atuty i to one dają nam nieograniczone możliwości, kiedy
na przykład szukamy pracy. Warto być ambitnym i dążyć do celu, ale nie wolno zapominać
o tym, jacy jesteśmy naprawdę i o naszych zaletach.
Mam nadzieję, że ta historia zaciekawiła was i dostrzegliście, że książki są źródłem nie
tylko ciekawych historii, ale też ukrytych mądrości.
Tak też jest w przypadku innego utworu literackiego. Jakiego? Znamy go wszyscy
doskonale. To „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Tę przepiękną opowieść powinni
przeczytać wszyscy. Głównym bohaterem jest Mały Książę, który przemierza okoliczne
planety w poszukiwaniu przyjaciela. Mieszkańcy tych planet reprezentują negatywne cechy
dorosłych, ich wady i przywary. Cechuje ich próżność, żądza władzy, materializm, uleganie
nałogom. Mały Książę z każdym kolejnym spotkaniem utwierdza się w przekonaniu, że dorośli
są bardzo dziwni. Ten chłopiec uczy nas, że należy cieszyć się życiem, dostrzegać piękno
świata, używać wyobraźni. Należy też zachować w sobie dziecięcą ciekawość. „Mały Książę”
zawiera także głębokie przesłanie dotyczące przyjaźni i miłości oraz tego, jaką rolę te wartości
odgrywają w naszym życiu. Szczegółów wam jednak nie zdradzę. Musicie sami sięgnąć po tę
lekturę.
To tylko dwa przykłady utworów, które uważam za wartościowe i pouczające. Mam
nadzieję, że przekonałam was do tego, by sięgać po nie i czerpać z nich wiedzę i wskazówki
do tego, jak należy postępować. Czy teraz chętniej sięgniecie po jakąś? Oby tak. Dziękuję
wam bardzo za obecność i za to, że cierpliwie wysłuchaliście mojego wystąpienia.
1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 pkt – forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną
w poleceniu – przemówienie; 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; argumentacja uporządkowana – uczeń zaczyna od lektury
obowiązkowej Artysta, a następnie odwołuje się do kolejnej lektury obowiązkowej – utworu
Mały Książę.
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.
7. Ortografia: 2 pkt – praca bez błędów ortograficznych.
8. Interpunkcja: 1 pkt – praca bez błędów interpunkcyjnych.
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Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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.
WYPRACOWANIE O CHARAKTERZE TWÓRCZYM
Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który
podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. Wypracowanie powinno dowodzić, że
dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.
Uwagi:
• W opowiadaniu uwzględnione są następujące elementy: spotkanie z bohaterem lektury
obowiązkowej, bohater lektury obowiązkowej podczas spotkania nauczył piszącego czegoś
ważnego.
• Opowiadanie ma charakter twórczy, nie może być streszczeniem wybranej lektury
obowiązkowej.
Podstawa programowa 2012
Wymagania ogólne
I. Odbiór
wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

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

Podstawa programowa 2017
Wymagania ogólne
I. Kształcenie
literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie
i rozwijanie
zdolności
rozumienia utworów
literackich [...].

Wymagania
szczegółowe
1. Czytanie utworów
literackich. Uczeń:
7) określa
w poznawanych
tekstach
problematykę
egzystencjalną
i poddaje ją refleksji;
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2. Znajomość
wybranych utworów
z literatury polskiej
i światowej [...].
3. Kształcenie
umiejętności
uczestniczenia
w kulturze polskiej
i europejskiej [...].

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

II. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

III. Tworzenie
wypowiedzi.
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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 [...].
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 [...];

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

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.

9) wykorzystuje
w interpretacji
utworów literackich
odwołania do
wartości
uniwersalnych
związane
z postawami
społecznymi,
narodowymi,
religijnymi,
etycznymi [...].
Zna lektury
obowiązkowe.
5. Kształcenie
umiejętności
poprawnego [...]
pisania zgodnego
z zasadami [...]
pisowni polskiej.

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 rozwiązań zadań

6) poprawnie używa
znaków
interpunkcyjnych
[...];
7) operuje
słownictwem
z określonych
kręgów
tematycznych [...].
Zasady oceniania

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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 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.
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5 pkt

4 pkt
3 pkt

2 pkt
1 pkt

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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.
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

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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.

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

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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 2 błędy
językowe

3–4 błędy
językowe

5–6 błędów
językowych

7–9 błędów
językowych

10 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 1 błąd ortograficzny.
2–3 błędy ortograficzne.
4 lub więcej błędów ortograficznych.

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

Nie więcej niż 3 błędy ortograficzne.
4–6 błędów ortograficznych.
7 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 5 błędów interpunkcyjnych.
6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.
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Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 pkt
0 pkt

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

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Przykładowe wypracowanie
Ostatniego lata, gdy przechadzałam się piaszczystym brzegiem morza, zobaczyłam
leżącego na ziemi starszego mężczyznę. Jego ubiór zdradzał, że od dawna nie dbał o siebie.
Wyglądał na bezdomnego i chorego. Najwyraźniej nie mógł się podnieść. Ludzie mijali go
obojętnie. Podeszłam do niego, a wtedy on spojrzał mi przenikliwie w oczy. Zwykle unikam
takich spojrzeń i takich ludzi. Ale ten człowiek mnie zaczarował. Pomogłam mu wstać. Otrzepał
się z piasku, ściągnął cylinder i, ściskając mi dłoń, podziękował uprzejmie.
W sekundę później świat dookoła mnie zawirował, a ja, nie wiedząc, co robić, krzyknęłam
przerażona. Po chwili wokół siebie widziałam tylko gwiazdy i twarz dopiero poznanego
mężczyzny. On zaczął mnie uspokajać i powiedział:
– Znaleźliśmy się tutaj nie bez przyczyny – i zaczął opowiadać swoją historię, która już po
chwili wydała mi się znajoma.
– Jesteś Scrooge z „Opowieści wigilijnej” – wykrzyknęłam, gdy byłam już pewna swojego
skojarzenia.
– Owszem – potwierdził. – Ty natomiast pomogłaś mi, gdy tego potrzebowałem, choć nie
byłaś przekonana, że powinnaś to zrobić. Musisz wiedzieć, że nie należę do tego świata.
Przybyłem tu po swojej śmierci, ponieważ postanowiłem, że z innymi będę się dzielił swoim
doświadczeniem i pomogę im uniknąć tego losu, który kiedyś mi zagrażał. Dziś chciałbym,
abyś zobaczyła coś, czego kiedyś ja doświadczyłem.
Nie czekając na pozwolenie, złapał mnie za rękę i przeniósł w inny wymiar. Zobaczyłam
swoich dawnych przyjaciół oraz skutki podjętych przeze mnie najdrobniejszych decyzji,
zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Odkrywałam tajemnice, których istnienia wcześniej
nawet nie podejrzewałam. Miałam wrażenie, że odczuwam emocje wszystkich osób kiedyś
przeze mnie zranionych. Teraz to ja cierpiałam z powodu bezmyślnego sarkazmu, którego
dawniej używałam wobec innych jako żartu.
Po tym niezwykłym doświadczeniu mój przewodnik pokazał mi teraźniejszość. Moje
relacje z innymi ludźmi oraz troski i zmartwienia, które mają moi przyjaciele. Wreszcie
dostrzegłam i zrozumiałam to, czego ostatnio doświadczałam na co dzień. Na koniec
spytałam:
– Czy teraz zabierzesz mnie w przyszłość?
– Nie – odparł szybko i, widząc moje zaciekawienie, dodał – pokazałem ci już wszystko,
czego potrzebujesz. Twoja przyszłość zależy tylko od tego, jak tę wiedzę wykorzystasz.
Zobaczyłaś, jak ważne są więzi między ludźmi i jak twoje najdrobniejsze decyzje na nie
wpływają. Wykorzystaj to.
Po tych słowach uśmiechnął się do mnie, a kontury jego twarzy zaczęły się rozmywać. Ja
również się uśmiechnęłam. Już wiedziałam, co należało robić.
Po upływie roku od tego wydarzenia wciąż ciepło wspominam starszego mężczyznę i jego
nauki. Od tamtej pory staram się nie oceniać ludzi po wyglądzie i nie marnować spotkań
z innymi. Każdy może być przyjacielem, a jeśli nie przyjacielem, to choćby dobrym znajomym.
Wystarczy pozytywne nastawienie i chęć zrozumienia drugiego człowieka. Nie boję się
przyszłości, wiem bowiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie bliskich.
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Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty – wypowiedź zgodna z formą wskazaną
w poleceniu (opowiadanie twórcze); zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu
(uczeń napisał opowiadanie o swoim spotkaniu z bohaterem lektury obowiązkowej oraz
wykazał się znajomością przywołanego utworu literackiego – Opowieści wigilijnej); w całości
dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.
2. Elementy twórcze: 5 punktów – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń;
urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, określenie czasu i miejsca
akcji, pojawia się zwrot akcji, dialog, puenta; twórcze wykorzystanie treści utworu Opowieść
wigilijna.
3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty – 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.
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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