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PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
JĘZYK POLSKI

Wtorek, 13 kwietnia 2021

Przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 1. Egzamin ósmoklasisty: język polski

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera wszystkie zadania (1–21).
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie

z poleceniami.
3. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.
4. Nie używaj korektora.
5. Rozwiązania zadań, w których musisz samodzielnie sformułować

odpowiedzi, zapisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.
6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Odpowiedzi do nich zaznacz lub

zapisz w wyznaczonych miejscach.
7. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia
Czas pracy: 120 minut
Liczba punktów do uzyskania: 50

PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA
Ignacy Krasicki
Żona modna (fragment)

Wyjeżdżamy do domu. Jejmość w złych humorach:
„Czym pojedziem?” „Karetą”. „A nie na resorach1?”
Daliż ja po resory. (…)
Siada jejmość, a przy niej suczka faworyta.
Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki,
Te od wódek pachnących, tamte od tabaczki,
Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty;
W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty,
W drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku,
Dalej kotka z kocięty i mysz na łańcuszku.
Chcę siadać, nie masz miejsca; żeby nie zwlec drogi,
Wziąłem klatkę pod pachę, a suczkę na nogi. (…)
Wjeżdżamy już we wrota, spojźrzała z karety:
„A pfe, mospanie, parkan, czemu nie sztakiety?”
Wysiadła, a z nią suczka i kotka, i myszka;
Odepchnęła starego szafarza2 Franciszka,
Łzy mu w oczach stanęły, jam westchnął. W drzwi wchodzi.
„To nasz ksiądz pleban!” „Kłaniam”. Zmarszczył się dobrodziej.
„Gdzie sala?” „Tu jadamy”. „Kto widział tak jadać!
Mała izba, czterdziestu nie może tu siadać”.
Aż się wezdrgnął Franciszek, skoro to wyrzekła,
A klucznica3 natychmiast ze strachu uciekła.
Jam został. Idziem dalej. „To pokój sypialny”.
„A pokój do bawienia?” „Tam, gdzie i jadalny”.
„To być nigdy nie może! A gabinet?” „Dalej. 
Ten będzie dla waćpani, a tu będziem spali”. 
„Spali? Proszę, mospanie, do swoich pokojów.
Ja muszę mieć osobne od spania, od strojów,
Od książek, od muzyki, od zabaw prywatnych,
Dla panien pokojowych, dla służebnic płatnych”.

1  Resory – element zawieszenia pojazdu łagodzący wstrząsy w czasie jazdy.
2  Szafarz – osoba dozorująca gospodarstwo.
3  Klucznica – ochmistrzyni we dworze zarządzająca gospodarstwem domowym.

[240 wyrazów]

Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najtrafniejsze określenie postawy pana Piotra wobec żony to
A. uległość. B. sprzeciw. C. obojętność. D. lekceważenie.

Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W opisie przygotowań wyjazdu żony modnej na wieś nie zastosowano
A. wyliczeń. B. epitetów. C. zdrobnień. D. porównań.

Zadanie 3. (0–1)
Z powyższego fragmentu wypisz cytat świadczący o tym, że żona modna 
nie okazuje szacunku innym.

Zadanie 4. (0–1)
Jaką funkcję pełni wyolbrzymienie zastosowane w ostatnich trzech wersach 
przywołanego wyżej fragmentu tekstu (opis potrzebnych żonie modnej 
pokojów)? Udziel odpowiedzi w postaci zdania pojedynczego.

Zadanie 5. (0–1)
W jakim celu w satyrze zostały zastosowane cudzysłowy? 

Zadanie 6. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do Żony modnej 
jako satyry. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest 
fałszywe.

Żona modna nie należy do tekstów o charakterze 
dydaktycznym. P F

Krasicki krytykuje w utworze styl i kulturę życia 
codziennego w XVIII w. P F

Przedstawione wydarzenia i sytuacje służą ukazaniu wad 
bohaterów satyry. P F

Zadanie 7. (0–2)
Problem ulegania modzie i bezkrytycznego naśladowania obcych wzorów jest 
aktualny także dzisiaj. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające to stwierdzenie. 

1 argument:

2 argument:

Zadanie 8. (0–2)
a) Odwołując się do całego tekstu, wskaż, czyje i jakie inne zachowania

(oprócz żony modnej) zostały ośmieszone w satyrze Krasickiego.

b) Wykorzystując ustalenia z podpunktu a), zaproponuj inny tytuł utworu.
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Zadanie 9. (0–3)
W imieniu żony modnej napisz ogłoszenie o poszukiwaniu architekta 
krajobrazu, który miałby zaprojektować jej ogród. Odwołując się do 
poniższego fragmentu utworu, określ swoje wymagania i oczekiwania.

Niech będą z cyprysów gaiki,
Mruczące po kamyczkach gdzieniegdzie strumyki,
Tu kiosk, a tu meczecik, holenderskie wanny,
Tu domek pustelnika, tam kościół Dyjanny.
Wszystko jak od niechcenia, jakby od igraszki,
Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki,
A tu słowik miłośnie szczebiocze do ucha,
Synogarlica jęczy, a gołąbek grucha,
A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy
Nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy...

PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA
Akt III

Scena V

Podstolina
Otóż jestem na wezwanie
W twoim domu, mój Rejencie,
Co dowodem niech się stanie,
Żem zmieniła przedsięwzięcie.
Nie straciłam na namyśle
Niepotrzebnym czasu wiele –
Bo ja rzadko kiedy myślę,
Alem za to chyża w dziele –
I nie mówiąc Cześnikowi:
Mój staruszku, bądźcie zdrowi,
Milsze od was są sąsiady –
Podpisuję twe układy
I w minucie tutaj staję. –
Oddając papier złożony
Waszmość panu jeden daję,
Drugi odpis u mnie będzie.
Gdy więc pewność w każdym względzie
I wzajemnie dane słowa,
Witam ciebie jak synowa.

Rejent
Wielki splendor4 na mnie spływa,
Moja pani miłościwa,
I fortuna5 w złotej nawie
Żagiel dla mnie swój rozpięła,
Gdyś chętliwie i łaskawie
W twoje skarbne serce wzięła
Najkorniejsze prośby moje. (…)
Niechże mi tu wolno będzie
Na tej lichej, własnej grzędzie,
Polecając waszmość pani
Trwałej przychylności zdroje
I powolne służby moje,
Do maluczkich upaść nóżek,
Jako sługa i podnóżek.

Papkin
na stronie
Co ja słyszę! Co, u kata!
Zdmuchnął żonę Cześnikowi
I z nią syna swego swata!
Wszak ci Cześnik, gdy się dowie,
Jak szczupaka go rozpłata.

4  Splendor – tu: zaszczyt.
5  Fortuna – tu: szczęście, łaskawy los.

[179 słów]

Zadanie 10. (0–1)
Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi powyższy fragment. 

Autor: Tytuł: 

Zadanie 11. (0–1)
Odwołując się do znajomości całej lektury, dokończ zdanie. Wybierz właściwe 
odpowiedzi spośród podanych.

Papkin przybył do Rejenta A B  po to, by C D . 

A. z polecenia Cześnika C. zaprosić go na ślub Raptusiewicza
z Podstoliną

B. z własnej woli D. wyzwać go na pojedynek

Zadanie 12. (0–3)
Uzupełnij tabelę, nazywając cechy Podstoliny ujawniające się w jej 
wypowiedzi.

Cytat Nazwa cechy

Otóż jestem na wezwanie
W twoim domu, mój Rejencie,
Co dowodem niech się stanie,
Żem zmieniła przedsięwzięcie.

Nie straciłam na namyśle
Niepotrzebnym czasu wiele –
Bo ja rzadko kiedy myślę,
Alem za to chyża w dziele.

I nie mówiąc Cześnikowi:
Mój staruszku, bądźcie zdrowi,
Milsze od was są sąsiady

Zadanie 13. (0–2)
Wykorzystując znajomość całego utworu, objaśnij, co lub kto kryje się pod 
użytymi określeniami (pojawiającymi się w powyższym fragmencie).

a) Oddając papier złożony –

b) Zdmuchnął żonę Cześnikowi

I z nią syna swego swata!  –

Zadanie 14. (0–1)
Która z postaci biorąca udział w powyższej scenie bezpośrednio zwraca się do 
widowni? Jak zostało to zasygnalizowane?

a) postać:

b) wskazówka w tekście:

Zadanie 15. (0–1)
Sposób wypowiadania się postaci w przytoczonym fragmencie dramatu jest 
zróżnicowany. Dopasuj po dwa różne określenia charakteryzujące język 
Podstoliny, Rejenta i Papkina, wybierając spośród podanych w ramce. 

emocjonalny • zbliżony do języka potocznego • niewyszukany • dosadny 
• uroczysty • przesadnie ugrzeczniony

Postać Cechy języka

Podstolina

Rejent

Papkin

Przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 4. Egzamin ósmoklasisty: język polski
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Zadanie 16. (0–2)
Odwołując się do całego utworu, wymień dwie bezpośrednie konsekwencje 
opisanego powyżej wydarzenia, czyli uknucia intrygi przez Rejenta 
w porozumieniu z Podstoliną.

1. 

2. 

PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA
Fredro, pisząc swoje komedie, stronił od dydaktyzmu. Jego utwory miały przede 
wszystkim bawić czytelników. Chętnie posługiwał się różnymi rodzajami komizmu 
(postaci, słownym i sytuacyjnym). Unikając jednoznacznej oceny postaci, pisarz 
chciał pokazać złożoność ludzkich charakterów. 

Zadanie 17. (0–2)
Połącz dwa zdania pojedyncze użyte w powyższym tekście w jedno zdanie 
złożone podrzędnie. Nazwij jego rodzaj.

a) zdanie złożone podrzędnie:

b) rodzaj zdania:

Zadanie 18. (0–2)
Przekształć jedno z zastosowanych w powyższym tekście wypowiedzeń 
z imiesłowowym równoważnikiem zdania w zdanie współrzędnie złożone. 
Nazwij jego rodzaj.

a) zdanie złożone współrzędnie:

b) rodzaj zdania:

Zadanie 19. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wypowiedzeniu Jego utwory miały przede wszystkim bawić czytelników słowo jego to
A. przymiotnik. B. rzeczownik. C. przyimek. D. zaimek.

Zadanie 20. (0–1)
Przekształć podany fragment, zamieniając mowę zależną na niezależną. 
Zachowaj sens wypowiedzi.

Podstolina powiedziała Papkinowi, by pożegnał od niej Cześnika i przeprosił za odejście 
bez słowa.

Zadanie 21. (0–20)
Wybierz jeden z tematów i napisz wypracowanie.

Temat 1. 
Napisz artykuł do gazetki szkolnej zatytułowany „Czy w literaturze polskiej 
można odnaleźć wyraziste portrety kobiet?”. W argumentacji odwołaj się do 
wybranej lektury obowiązkowej (oprócz tych przywołanych w arkuszu) oraz 
innych tekstów literackich. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Temat 2. 
Wyobraź sobie, że Podstolina zostaje synową Rejenta. Jak w związku z tym 
potoczyłyby się losy pozostałych bohaterów komedii? Napisz opowiadanie 
z dialogiem. W wypracowaniu wykaż się dobrą znajomością lektury. Twoja 
praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera wszystkie zadania (1–20).
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie

z poleceniami.
3. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.
4. Nie używaj korektora.
5. Rozwiązania zadań, w których musisz samodzielnie sformułować

odpowiedzi, zapisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.
6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Odpowiedzi do nich zaznacz lub

zapisz w wyznaczonych miejscach.
7. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia
Czas pracy: 120 minut
Liczba punktów do uzyskania: 54

PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA
Antoine de Saint-Exupèry
Mały Książę 

Żebyście mogli sobie wyobrazić, jak wielka jest Ziemia, powiem wam tylko, że 
przed wynalezieniem elektryczności trzeba było utrzymywać na wszystkich sześciu 
kontynentach całą armię czterystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset 
jedenastu latarników. Z daleka wyglądało to przepięknie. Armia latarników 
pracowała niczym balet w operze. […]

Kiedy chcemy być dowcipni, zdarza się, że trochę zmyślamy. Nie byłem zbyt 
uczciwy, opowiadając wam o latarnikach. Obawiam się, że ci, którzy nie znają 
naszej planety, będą mieli o niej fałszywe zdanie. Ludzie zajmują na Ziemi bardzo 
mało miejsca. Jeżeli dwa miliardy osób zamieszkujących Ziemię stanęłyby blisko 
obok siebie, jak na wiecu, to bez problemu zmieściłyby się na placu publicznym 
o długości i szerokości dwudziestu mil. Można by zgromadzić ludzkość na maleńkiej
pacyficznej wysepce.

Oczywiście, dorośli wam nie uwierzą. Wydaje im się, że zajmują dużo miejsca. 
Wydaje im się, że są wielcy jak baobaby. Poradźcie im wtedy, żeby wykonali proste 
obliczenie. Uwielbiają liczby, więc spodoba im się ten pomysł. Jednak wy nie traćcie 
na nie cennego czasu, to jak karna praca domowa. Bezużyteczne. Lepiej uwierzcie 
w moje słowa.

Kiedy więc Mały Książę dotarł na Ziemię, bardzo się zdziwił, że nikogo nie 
spotkał. Już się zaczął obawiać, że pomylił planety, gdy w piasku poruszył się 
pierścień koloru księżyca.

– Dobry wieczór – przywitał się Mały Książę na wszelki wypadek.
– Dobry wieczór – odparł wąż.
– Na jakiej planecie wylądowałem? – zapytał Mały Książę.
– Na Ziemi, w Afryce – odrzekł wąż.
– Ach!... A więc na Ziemi nikt nie mieszka?
– Tutaj jest pustynia. Na pustyni nikt nie mieszka. Ziemia jest duża –

odpowiedział wąż.

 Antoine de Saint-Exupèry, Mały Książę, tłum. M.Skinder-Toruńska,  
Bielsko-Biała 2018.

[248 wyrazów]

Zadanie 1. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest 
prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Podana w pierwszym akapicie liczba latarników ma pozwolić 
czytelnikowi wyobrazić sobie rozmiary naszej planety. P F

W kontekście drugiego akapitu można tę liczbę odczytać 
jako celowe wyolbrzymienie. P F

Zadanie 2. (0–1)
W jakim celu w drugim akapicie narrator podaje konkretne przykłady 
mówiące o tym, gdzie zmieściliby się wszyscy mieszkańcy Ziemi?

Przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 2. Egzamin ósmoklasisty: język polski
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Zadanie 3. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W kontekście trzeciego akapitu porównanie dorosłych do baobabów ma 
podkreślić ich:

A. dojrzały wiek.
B. wysoki wzrost.

C. tężyznę fizyczną.
D. poczucie ważności.

Zadanie 4. (0–2)
Wykorzystując znajomość całego utworu, wskaż dwa motywy baśniowe 
pojawiające się w przywołanym fragmencie Małego Księcia. 

1. 

2. 

Zadanie 5. (0–3)
Nazwij środki stylistyczne zastosowane w przytoczonych fragmentach tekstu 
i określ ich funkcję.

Cytat Nazwa środka 
stylistycznego Funkcja

Armia latarników 
pracowała niczym 
balet w operze.

w piasku poruszył 
się pierścień koloru 
księżyca

– Dobry wieczór
– odparł wąż.

Zadanie 6. (0–2)
Odwołując się do treści całego utworu, objaśnij znaczenie symboli 
pojawiających się w powyższym fragmencie.

1. wąż –

2. pustynia –

Zadanie 7. (0–2)
Odwołaj się do całej lektury i sformułuj dwa argumenty potwierdzające opinię 
Małego Księcia, że dorośli są dziwni. W każdym z nich przeanalizuj 
zachowanie wybranego mieszkańca jednej z planet odwiedzonej przez 
bohatera przed wylądowaniem na Ziemi.

1 argument:

2 argument:

Zadanie 8. (0–5)
W imieniu Małego Księcia sformułuj podziękowania dla pilota za 
wyświadczone przez niego dobro. Odwołaj się do trzech konkretnych sytuacji 
opisanych w lekturze. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę 
poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Zadanie 9. (0–1)
W niektórych tłumaczeniach Małego Księcia określenia typu: Róża, Latarnik, 
Lis i Zwrotniczy zapisane są dużymi literami, a w innych – małymi. Która 
z reguł ortograficznych wyjaśnia tę rozbieżność? Zapisz ją własnymi słowami.

PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA
Adam Mickiewicz
Stepy akermańskie

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! – Jak cicho! – Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła!

Zadanie 10. (0–1)
W 2–3 zdaniach scharakteryzuj podmiot liryczny wiersza Adama Mickiewicza.

Zadanie 11. (0–4)
Nazwij uczucia podmiotu lirycznego opisane w kolejnych strofach (w każdym 
wierszu tabeli wpisz co najmniej dwa określenia).

Strofa Uczucia

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! – Jak cicho! – Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła!

Zadanie 12. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących Stepów akermańskich 
jako sonetu. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest 
fałszywe.

Utwór Adama Mickiewicza składa się z czternastu wersów 
ułożonych w trzy strofy czterowersowe i jedną trzywersową. P F

W dwóch pierwszych strofach pojawiają się rymy okalające 
żeńskie dokładne. P F

Pierwsza część wiersza ma charakter opisowy, a druga – 
refleksyjny. P F
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Zadanie 13. (0–1)
Sformułuj argument potwierdzający tezę, że Stepy akermańskie są przykładem 
stylu artystycznego. Wymień przynajmniej dwie jego cechy.

Zadanie 14. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obecnie czasownik kołysa się użyty w wersie Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie 
to przykład

A. archaizmu. B. neologizmu. C. zapożyczenia. D. kolokwializmu.

Zadanie 15. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

We fragmencie W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy 

występuje czasownik w trybie A B , który służy C D .

A. rozkazującym C. podkreśleniu siły tęsknoty podmiotu
lirycznego za ojczyzną

B. przypuszczającym D. nakłonieniu czytelnika do wspólnego
odkrywania piękna przyrody

PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA
Eduardo Mendoza
Brak wiadomości od Gurba 

07.21
Pierwszy kontakt z mieszkańcem okolicy. Dane otrzymane od Gurba: wzrost 
napotkanego osobnika – 170 cm; obwód czaszki – 57 cm; liczba oczu – dwoje; długość 
ogona – 0,00 cm (brak). Osobnik porozumiewa się za pomocą języka o bardzo prostej 
strukturze, ale skomplikowanym sposobie udźwięczniania, którego artykulacja, zdaje 
się, wymaga użycia organów wewnętrznych; możliwość wyrażania myśli: prawie 
żadna. Nazwisko osobnika: Lluc Puig i Roig (możliwy odbiór zniekształcony lub 
niekompletny). Funkcja biologiczna osobnika: profesor uniwersytecki (jedyne 
zajęcie) na Universidad Autónoma. Współczynnik dobrej woli: niski. Dysponuje 
środkiem transportu o bardzo prostej budowie, lecz skomplikowanej obsłudze, 
zwanym ford fiesta.

07.23
Osobnik zaprasza Gurba, by wsiadł do jego środka transportu. Gurb prosi 
o instrukcje. Rozkazuję mu przyjąć zaproszenie. Cel podstawowy: nie zwracać
uwagi fauny autochtonicznej (rzeczywistej i potencjalnej).

Za: Agnieszka Łuczak i in., Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy trzeciej 
gimnazjum, Gdańsk 2011.

[120 słów]

Zadanie 16. (0–2)
Kto jest narratorem we fragmencie książki Eduarda Mendozy? Jaki to 
w związku z tym typ fikcji?

Narrator: 

Typ fikcji: 

Zadanie 17. (0–3)
Rozwiń zdanie pojedyncze Gurb prosi o instrukcje, uzupełniając je o okolicznik 
sposobu, przydawkę i dopełnienie.

Zadanie 18. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

W pierwszym fragmencie tekstu Mendozy dominuje komizm A B , którego 

źródło stanowi C D . 

A. sytuacyjny C. sposób charakteryzowania gatunku ludzkiego
B. słowny D. opis spotkania z przedstawicielem gatunku

ludzkiego

Zadanie 19. (0–1)
Jakim innym znakiem interpunkcyjnym można zastąpić dwukropek w zdaniu: 
Współczynnik dobrej woli: niski?

A. kropką B. średnikiem C. myślnikiem D. przecinkiem

Zadanie 20. (0–20)
Wybierz jeden z tematów i napisz wypracowanie.

Temat 1. 
Przeprowadź wywiad z Małym Księciem, który powrócił na swoją planetę 
i z perspektywy czasu wspomina odwiedziny na Ziemi. W wywiadzie wykaż, 
że dobrze znasz utwór Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Twoja praca powinna 
liczyć co najmniej 200 słów.

Temat 2. 
Książki pozwalają nam poznawać różne światy. Napisz recenzję wybranej 
lektury obowiązkowej, w której uzasadnisz to stwierdzenie, posługując się 
co najmniej dwoma argumentami. W swojej pracy wykaż się dobrą znajomością 
wybranej książki. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Odpowiedzi

Arkusz nr 1

Zad. Prawidłowa odpowiedź Kryteria

1. A Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

2. D Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

3. „Odepchnęła starego szafarza Franciszka,
Łzy mu w oczach stanęły, jam westchnął.”

Za wypisanie odpowiedniego cytatu – 
1 pkt.

4.

Przykładowa odpowiedź: 
Wyolbrzymienie zastosowane w tekście 
podkreśla wygórowane wymagania 
i potrzeby żony modnej.

Za poprawną odpowiedź w postaci 
zdania pojedynczego – 1 pkt.

5. Cudzysłowy służą do zapisywania 
dialogu. Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

6. F, P, P Za zaznaczenie poprawnych 
odpowiedzi – 1 pkt.

7.

Przykładowa odpowiedź:
1. argument: Chętnie naśladujemy
zagraniczną modę i kupujemy w tzw. 
sieciówkach. W efekcie wszyscy 
wyglądamy tak samo i tracimy swój 
indywidualizm.
2. argument: Fascynujemy się obcymi
zwyczajami i łączymy je z tradycją 
polską, np. Halloween ze świętem 
Wszystkich Świętych.

Za sformułowanie każdego 
argumentu – 1 pkt.

8.

Przykładowa odpowiedź: 
a) W satyrze Ignacego Krasickiego
został również ośmieszony pan Piotr:
jego uległość wobec żony,
zaściankowość oraz chęć powiększenia
majątku przez małżeństwo.
b) „Chciwy safanduła”

Za wskazanie postaci i wymienienie 
ośmieszonych zachowań – 1 pkt.
Za propozycję adekwatnego tytułu – 
1 pkt.
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9.

Przykładowa odpowiedź:

Ogłoszenie
Szukam architekta krajobrazu, który 
zaprojektowałby i wykonał mój wiejski 
ogród. Życzyłabym sobie, aby znalazł się 
w nim cyprysowy gaik ze strumykiem, 
kiosk, meczecik, domek pustelnika i kościół 
Dyjanny. Ogród ma być tak urządzony, 
żeby sprzyjał rozmyślaniom nad losami 
bohaterów literackich. Koszt wykonania 
ogrodu: do ustalenia. Termin ukończenia 
prac: 10 listopada. Chętnych do współpracy 
proszę o szybki kontakt.

Żona modna

Treść zgodna z poleceniem, 
uwzględnione oczekiwania 
właścicielki oraz niezbędne elementy 
ogłoszenia – 1 pkt.
Poprawność językowa (brak błędów) – 
1 pkt.
Poprawność ortograficzna 
i interpunkcyjna – 1 pkt.

10. Aleksander Fredro, Zemsta Za poprawne odpowiedzi – 1 pkt.

11. A, D Za poprawne dokończenie zdania – 
1 pkt.

12.
• zmienność
• szybkość w działaniu, pochopność
• niestałość

Za nazwanie każdej cechy – 1 pkt.

13. 
a) umowa Podstoliny z Rejentem
dotycząca ślubu z jego synem
b) Wacław – syn Rejenta

Za każdą poprawną odpowiedź – 
1 pkt.

14. a) postać: Papkin
b) wskazówka w tekście: na stronie Za poprawne odpowiedzi – 1 pkt.

15.

• Podstolina: niewyszukany, zbliżony
do języka potocznego

• Rejent: przesadnie ugrzeczniony,
uroczysty

• Papkin: emocjonalny, dosadny

Za dopasowanie odpowiednich cech – 
1 pkt.

16.

1. Złość Cześnika i uknucie nowej
intrygi.
2. Pojmanie Wacława i zmuszenie go
do ślubu z Klarą.

Za podanie każdej konsekwencji – 
1 pkt.

17.

a) przykładowa odpowiedź: Chętnie
posługiwał się różnymi rodzajami
komizmu (postaci, słownym
i sytuacyjnym), ponieważ jego utwory
miały przede wszystkim bawić
czytelników.
b) zdanie podrzędne okolicznikowe
przyczyny

Za ułożenie poprawnego zdania 
podrzędnego – 1 pkt.
Za prawidłowe podanie rodzaju 
zdania – 1 pkt.

18.

a) przykładowa odpowiedź: Pisarz
chciał pokazać złożoność ludzkich
charakterów, więc unikał jednoznacznej
oceny postaci.
b) zdanie współrzędnie złożone
wynikowe

Za ułożenie poprawnego zdania 
współrzędnie złożonego – 1 pkt.
Za prawidłowe podanie rodzaju 
zdania – 1 pkt.

19. D Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

20.

Przykładowa odpowiedź: 
Podstolina powiedziała Papkinowi: 
„Pożegnaj ode mnie Cześnika 
i przeproś, że odeszłam bez słowa”.

Za poprawne przekształcenie mowy 
zależnej na niezależną i poprawną 
interpunkcję – 1 pkt.

Zadanie 21. (0–20)
Zasady oceniania

1. Realizacja tematu wypowiedzi

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

1 pkt

• Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
• Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB
• W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego

w poleceniu.

0 pkt • Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. ALBO
• Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).

2. Elementy retoryczne – dotyczy tematu 1.

5 pkt 

• Pogłębiona argumentacja.
• Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane

odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów 
w funkcji argumentacyjnej. 

• Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.

3 pkt 

• Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości.
• Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami

ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.
• Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane.

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.

1 pkt Podjęta próba argumentowania. Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie 
omówionych przykładów, powiązanych z problemem określonym w temacie. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

2. Elementy twórcze – dotyczy tematu 2.

5 pkt 

• Funkcjonalna narracja.
• Logiczny układ zdarzeń.
• Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej

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

• Twórcze wykorzystanie treści lektury.

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 

3 pkt 

• Funkcjonalna narracja.
• Logiczny układ zdarzeń.
• Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród

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

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 

1 pkt 

• Narracja częściowo funkcjonalna.
• Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.
• Prosta fabuła.
• Próba opisu przeżyć.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

3. Kompetencje literackie i kulturowe

2 pkt

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

• Poprawność rzeczowa.

1 pkt 

• Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). ALBO

• Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej
wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). ALBO

• Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej
wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego
tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).

• Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

4. Kompozycja tekstu

2 pkt

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
• Graficznie wyodrębnione akapity.
• Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi,

ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.

1 pkt 

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
• Graficznie wyodrębnione akapity.
• Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki

wypowiedzi.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

5. Styl

2 pkt • Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
• Jednolity.

1 pkt Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 pkt Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.
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3 pkt 

• Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości. 
• Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami 

ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej. 
• Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane. 

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.

1 pkt Podjęta próba argumentowania. Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie 
omówionych przykładów, powiązanych z problemem określonym w temacie. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

2. Elementy twórcze – dotyczy tematu 2.

5 pkt 

• Funkcjonalna narracja.
• Logiczny układ zdarzeń.
• Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 

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

• Twórcze wykorzystanie treści lektury.

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 

3 pkt 

• Funkcjonalna narracja. 
• Logiczny układ zdarzeń. 
• Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród 

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

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 

1 pkt 

• Narracja częściowo funkcjonalna. 
• Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń. 
• Prosta fabuła. 
• Próba opisu przeżyć.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

3. Kompetencje literackie i kulturowe

2 pkt

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

• Poprawność rzeczowa.

1 pkt 

• Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 
w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu 
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). ALBO 

• Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej 
wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu 
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). ALBO 

• Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej 
wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego 
tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 

• Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

4. Kompozycja tekstu

2 pkt

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 
• Graficznie wyodrębnione akapity. 
• Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, 

ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 

1 pkt 

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 
• Graficznie wyodrębnione akapity. 
• Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki 

wypowiedzi.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

5. Styl

2 pkt • Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. 
• Jednolity.

1 pkt Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 pkt Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.

6. Język

Poprawność 
środków

Zakres 
środków

Nie 
więcej niż 

2 błędy 
językowe

3–4 błędy 
językowe

5–6 
błędów 
języko-
wych

7–9 
błędów 
języko-
wych

10 lub 
więcej 
błędów 
języko-
wych

Szeroki zakres środków 
językowych, tzn.
• zróżnicowana składnia
• zróżnicowana leksyka,

w tym np. bogata
frazeologia, precyzyjne
słownictwo, umożliwiające
pełną i swobodną
realizację tematu.

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

Zadowalający zakres 
środków językowych, tzn. 
składnia i leksyka stosowne/
odpowiednie do realizacji 
tematu.

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt

Wąski zakres środków 
językowych, tzn. składnia 
i leksyka proste/ograniczone, 
utrudniające realizację tematu. 

2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt

7. Ortografia

2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.

1 pkt 2–3 błędy ortograficzne.

0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych.

8. Interpunkcja

1 pkt Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.

0 pkt 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uwagi dodatkowe
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej

wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 0 pkt. 
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp),

egzaminator przyzna 0 pkt.
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach:

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

Arkusz nr 2

Zad. Prawidłowa odpowiedź Kryteria

1. P, P Za dwie poprawne odpowiedzi – 
1 pkt.

2.
Przykładowa odpowiedź:  
Narrator chce pokazać, że ludzi na Ziemi 
tak naprawdę nie jest dużo.

Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

3. D Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

4. 1. wąż, który potrafi mówić
2. przybycie Małego Księcia na Ziemię Za każdy element – 1 pkt.

5.

• porównanie; np. uwydatnienie faktu
wykonywania wspólnej pracy przez
latarników

• metafora, ożywienie; np. nadanie
dynamicznego charakteru opisowi węża

• uosobienie; np. wąż staje się postacią
o głębszym znaczeniu dla wymowy
książki

Za każdy poprawnie nazwany 
środek stylistyczny i określenie jego 
funkcji – 1 pkt.

6. 1. wąż – symbol zła, spraw ostatecznych
2. pustynia – symbol życia, celu

Za prawidłowe odczytanie każdego 
symbolu – 1 pkt.

7.

Przykładowe odpowiedzi: 
1. argument: Dorośli są dziwni, ponieważ
tkwią w swych nałogach i nie potrafią się 
z nich wyzwolić. W ten sposób zachowuje 
się np. Pijak.
2. argument: Dorośli są materialistami,
ciągle zaspokajają swoją potrzebę 
posiadania. Wszystko przeliczają tak jak 
Bankier.

Za sformułowanie każdego 
argumentu – 1 pkt.

8.

Przykładowa odpowiedź: 

Drogi Przyjacielu!
Chciałbym Ci serdecznie podziękować za 
wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Dziękuję, że 
ze zrozumieniem wysłuchałeś mojej 
opowieści. Jesteś naprawdę wyjątkowym 
dorosłym. Do końca będę Ci wdzięczny za 
baranka, którego dla mnie narysowałeś. 
Zabiorę go ze sobą na moją planetę. Cieszę 
się, że mogłem spędzić z Tobą te kilka dni na 
Saharze. Zawsze będę o Tobie pamiętał.

Twój Mały Książę

Za sformułowanie podziękowań 
dla pilota – 1 pkt. 
Za odwołanie się do trzech 
konkretnych sytuacji opisanych 
w lekturze – 2 pkt.
Za odwołanie się do dwóch 
konkretnych sytuacji opisanych 
w lekturze – 1 pkt.
Za poprawność językową (brak 
błędów) – 1 pkt.
Za poprawność ortograficzną 
i interpunkcyjną (dopuszczalny 
1 błąd) – 1 pkt.

9.

Przykładowa odpowiedź: 
Określenia typu: Róża, Latarnik, Lis 
i Zwrotniczy zapisane są dużymi literami, 
jeśli występują jako rzeczowniki własne, 
natomiast małymi literami zapisywane są 
jako rzeczowniki pospolite.

Za podanie zasady ortograficznej – 
1 pkt.

10.

Przykładowa odpowiedź: 
Podmiotem lirycznym jest ktoś, kto widzi 
opisywany krajobraz. Podróżuje 
i zachwyca się pięknem stepu. Wsłuchuje 
się we wszechogarniającą ciszę. Myślami 
jest blisko swej ojczyzny, za którą tęskni.

Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

11.

• zachwyt, zauroczenie
• osamotnienie, zagubienie
• napięcie, ekscytacja
• rozczarowanie, przygnębienie

Za nazwanie za pomocą dwóch 
określeń uczuć wyrażonych 
w poszczególnych strofach – 1 pkt.

12. F, P, P Za wszystkie poprawne 
odpowiedzi – 1 pkt.

13. 

Przykładowa odpowiedź: 
Stepy akermańskie to przykład stylu 
artystycznego, ponieważ język utworu jest 
oryginalny, zindywidualizowany i bogaty 
w środki stylistyczne.

Za sformułowanie argumentu – 
1 pkt.

14. A Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

15. B, C Za prawidłowe dokończenie 
zdania – 1 pkt.

16. • Narrator: przybysz z innej planety
• Typ fikcji: fantastyka

Za każdą poprawną odpowiedź – 
1 pkt.

17.
Przykładowa odpowiedź: 
Niepewny Gurb dyskretnie prosi mnie 
o instrukcje.

Za uzupełnienie wszystkimi trzema 
wskazanymi częściami zdania – 
2 pkt.
Za uzupełnienie dwoma ze 
wskazanych części zdania – 1 pkt.
Za uzupełnienie jednej ze 
wskazanych części zdania – 0 pkt.

18. B, C Za poprawne odpowiedzi – 1 pkt.

19. C Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.

Zadanie 20. (0–20)
1. Realizacja tematu wypowiedzi

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

1 pkt

• Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
• Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB
• W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego

w poleceniu.

0 pkt • Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. ALBO
• Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).

2. Elementy twórcze – dotyczy tematu 1.

5 pkt 

Urozmaicona wypowiedź, stosowanie formy pytań i odpowiedzi, komentarzy, 
zachowanie elementów żywej mowy; dociekliwość, jasność i precyzja 
w stawianiu pytań; oddanie temperamentu rozmówcy i zachowanie jego stylu 
wypowiadania się.

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 

3 pkt 
Stosowanie formy pytań i odpowiedzi, próba zachowania elementów żywej 
mowy; oddanie temperamentu rozmówcy i próba zachowania jego stylu 
wypowiadania się.

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 

1 pkt Narracja częściowo funkcjonalna. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.
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2. Elementy retoryczne – dotyczy tematu 2.

5 pkt 

• Pogłębiona argumentacja.
• Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane

odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów 
w funkcji argumentacyjnej. 

• Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.

4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.

3 pkt 

• Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości.
• Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami

ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.
• Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane.

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.

1 pkt Podjęta próba argumentowania. Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie 
omówionych przykładów, powiązanych z problemem określonym w temacie. 

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

3. Kompetencje literackie i kulturowe

2 pkt

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

• Poprawność rzeczowa.

1 pkt 

• Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). ALBO

• Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej
wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). ALBO

• Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej
wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego
tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).

• Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

4. Kompozycja tekstu

2 pkt

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
• Graficznie wyodrębnione akapity.
• Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi,

ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 

1 pkt 

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
• Graficznie wyodrębnione akapity.
• Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki

wypowiedzi.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

5. Styl

2 pkt • Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
• Jednolity.

1 pkt Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 pkt Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.

6. Język

Poprawność 
środków

Zakres 
środków

Nie 
więcej niż 

2 błędy 
językowe

3–4 błędy 
językowe

5–6 
błędów 
języko-
wych

7–9 
błędów 
języko-
wych

10 lub 
więcej 
błędów 
języko-
wych

Szeroki zakres środków 
językowych, tzn.
• zróżnicowana składnia
• zróżnicowana leksyka,

w tym np. bogata
frazeologia, precyzyjne
słownictwo, umożliwiające
pełną i swobodną
realizację tematu.

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

Zadowalający zakres 
środków językowych, tzn. 
składnia i leksyka stosowne/
odpowiednie do realizacji 
tematu.

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt

Wąski zakres środków 
językowych, tzn. składnia 
i leksyka proste/ograniczone, 
utrudniające realizację tematu. 

2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt

7. Ortografia

2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.

1 pkt 2–3 błędy ortograficzne.

0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych.

8. Interpunkcja

1 pkt Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.

0 pkt 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uwagi dodatkowe
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej

wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 0 pkt.
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp),

egzaminator przyzna 0 pkt.
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach:

realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/elementów retorycznych oraz
kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator
przyzna 0 pkt.
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BAZA TESTÓW 
Z ODPOWIEDZIAMI
1. Wejdź na stronę wyborcza.pl/kod2021

2. Aktywuj kod KLA8K12
     Kod aktywuj do 18 kwietnia.  Kod uprawnia do bezpłatnego dostępu 
     przez 2 miesiące do pakietu Premium Wyborcza.pl*

3. Czytaj serwis Wyborcza.pl
      oraz rozwiązuj testy na Wyborcza.pl/egzaminy

*Jeśli nie wprowadzisz danych swojej karty płatniczej lub konta PayPal, nie będziesz mógł/mogła korzystać z usługi, pomimo wprowadzenia prawidłowego kodu aktywującego. 
Dane są wymagane w celu uiszczenia opłat za prenumeratę, począwszy od 3. miesiąca Twoje konto zostanie obciążone regularnymi miesięcznymi opłatami 
w wysokości 29,90 zł za korzystanie z Prenumeraty Pakiet Premium. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi. W razie pytań skontaktuj się: pomoc@wyborcza.pl
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