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Próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą
Język polski

Zadanie 1. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia
utworów literackich [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne informacje [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
PF
Zadanie 2. (0–2)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
2. Znajomość wybranych
utworów z literatury
polskiej [...] oraz
umiejętność mówienia
o nich z wykorzystaniem
potrzebnej terminologii.

Wymaganie szczegółowe
Klasy IV–VI
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet [...], przenośnię [...]
oraz określa ich funkcje.

Zasady oceniania
2 p. – poprawne uzupełnienie obu wierszy tabeli.
1 p. – poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie (ocenione na 2 p.)
Przykład z tekstu

Środek stylistyczny

Funkcja

śród kwiatów powodzi

przenośnia

Wskazanie na wielość kwiatów porastających
step.

koralowe ostrowy burzanu

epitet

Podkreślenie koloru kwiatów, intensywnie
barwnych roślin jako elementu przyrody /
wskazanie na piękno krajobrazu.

2 z 21

Próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą
Język polski

Zadanie 3. (0–1)
Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
2. Rozwijanie rozumienia
twórczego i sprawczego
charakteru działań
językowych [...].
3. Poznawanie
podstawowych pojęć
oraz terminów służących
do opisywania języka [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy IV–VI
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
3) dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi [...]; rozumie ich
[czasowników] znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście.

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
Zadanie 4. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia
utworów literackich [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy IV–VI
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
9) charakteryzuje podmiot liryczny [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
D
Zadanie 5. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
2. Znajomość wybranych
utworów z literatury
polskiej [...] oraz
umiejętność mówienia
o nich z wykorzystaniem
potrzebnej terminologii.

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
2) rozróżnia gatunki [...] liryki [...], w tym: [...] sonet [...] i wymienia
ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
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Przykładowe rozwiązanie
Utwór Stepy akermańskie Adama Mickiewicza jest sonetem. Należy do rodzaju literackiego zwanego
liryką. Cechuje się regularną budową i stałym układem rymów. Składa się z czterech strof. Dwie pierwsze
pełnią funkcję opisową, a dwie ostatnie służą wyrażeniu refleksji / snuciu refleksji / snuciu rozważań.
Zadanie 6. (0–2)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

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

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

Zasady oceniania
2 p. – napisanie komentarza, który zawiera stanowisko „za” lub „przeciw” poparte dwoma argumentami.
1 p. – napisanie komentarza, który zawiera stanowisko „za” lub „przeciw” poparte jednym argumentem.
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązania (ocenione na 2 p.)
• Jestem przekonana, że warto podróżować. Dzięki podróżom zwiedzamy świat, zdobywamy wiedzę,
nabywamy doświadczeń. Poza tym wyprawy pozwalają nam poznawać innych ludzi, ich zwyczaje,
sposób myślenia oraz język.
• Uważam, że nie warto podróżować. Przygotowanie podróży i sama wyprawa zabierają zbyt dużo
czasu, który wolę poświęcić na treningi i udział w zawodach. Podróże są kosztowne, często wymagają
oszczędzania pieniędzy, które wolałbym przeznaczyć na przykład na profesjonalny sprzęt sportowy.
Zadanie 7. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Kształcenie językowe.
Klasy IV–VI
5. Kształcenie umiejętności 4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
poprawnego [...] pisania
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych [...].
zgodnego z zasadami [...]
pisowni polskiej.
Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
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Zadanie 8. (0–2)
Wymagania ogólne
III. Tworzenie wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych zasad
retoryki, w szczególności
argumentowania [...].
IV. Samokształcenie.
2. Rozwijanie umiejętności
samodzielnego docierania
do informacji, dokonywania
ich selekcji [...].

Wymagania szczegółowe
Klasy IV–VI
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy [...] tekst o charakterze argumentacyjnym.
IV. Samokształcenie. Uczeń:
3) korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach [...],
selekcjonuje informacje.
Klasy VII i VIII
1. Elementy retoryki. Uczeń:
4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia [...] argumentów przy
tworzeniu [...] tekstów argumentacyjnych.

Zasady oceniania
2 p. – wybór źródła i uzasadnienie wyboru dwoma argumentami.
1 p. – wybór źródła i uzasadnienie wyboru jednym argumentem.
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązania (ocenione na 2 p.)
• Wybór źródła 1.
Argument 1.: W „Encyklopedii literatury” znajdę rzeczowe i wiarygodne informacje na temat życia
i twórczości poety. Do autorów tych informacji można mieć większe zaufanie niż na przykład do anonimowych
twórców wpisów internetowych.
Argument 2.: W encyklopedii są podane informacje na temat roli, jaką odegrała twórczość pisarza w życiu
Polaków.
• Wybór źródła 3.
Argument 1.: Dzięki skorzystaniu z informacji zawartych w artykułach na temat życia pisarza referat
będzie bardziej interesujący dla słuchaczy, pogłębiony o ciekawostki, co przybliży odbiorcom zarówno
postać Adama Mickiewicza, jak i jego twórczość.
Argument 2.: Zaprezentowanie ciekawych wydarzeń z życia Adama Mickiewicza zachęci słuchaczy
(odbiorców referatu) do dalszego zgłębiania informacji o tym, jakim człowiekiem na co dzień był pisarz
i co wywierało wpływ na jego twórczość.
Zadanie 9. (0–3)
Wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia
utworów literackich [...].
2. Znajomość wybranych
utworów z literatury
polskiej [...].

Wymagania szczegółowe
Klasy IV–VI
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
16) określa doświadczenia bohaterów literackich [...].
Klasy VII i VIII
Lektura obowiązkowa: Henryk Sienkiewicz, Latarnik.

a)
Zasady oceniania
1 p. – podanie autora i tytułu utworu.
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
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Rozwiązanie
Autor: Henryk Sienkiewicz
Tytuł: „Latarnik”
b)
Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
Zarówno uczucia Skawińskiego, jak i podróżnika z wiersza „Stepy akermańskie” są związane z wędrówką,
oddaleniem od kraju rodzinnego. Bohaterowie tęsknią za miejscami, które opuścili. Oba utwory ukazują
związek bohaterów z ojczyzną i towarzyszące im poczucie samotności.
c)
Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązania
• Skawiński wiódł życie tułacza, ponieważ przed laty uczestniczył w powstaniu listopadowym i w obawie
przed represjami ze strony zaborców musiał opuścić kraj.
• Skawiński wiódł życie tułacza, ponieważ gdy tylko podejmował próbę zatrzymania się w jakimś miejscu,
spotykało go nieszczęście. Na przykład gdy założył farmę w Kalifornii, zniszczyła ją susza. Kiedy zaczął
prowadzić fabrykę cygar na Kubie, został okradziony przez wspólnika. Statki, na których pływał jako
marynarz i łowca wielorybów, zatonęły.
Zadanie 10. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia [...]
innych tekstów kultury.

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne informacje [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
PP
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Zadanie 11. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia [...]
innych tekstów kultury.

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne informacje [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
D
Zadanie 12. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia [...]
innych tekstów kultury.

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
6) zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
A
Zadanie 13. (0–1)
Wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia [...]
innych tekstów kultury.
III. Tworzenie wypowiedzi.
6. Poznawanie
podstawowych zasad
retoryki [...].

Wymagania szczegółowe
Klasy VII i VIII
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) wyszukuje w tekście potrzebne informacje [...].
1. Elementy retoryki. Uczeń:
5) odróżnia przykład od argumentu.

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
BC
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Zadanie 14. (0–2)
Wymaganie ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia [...]
innych tekstów kultury.

Wymaganie szczegółowe
Klasy IV–VI
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Zasady oceniania
2 p. – podanie po jednej korzyści dla autora i dla słuchaczy.
1 p. – podanie korzyści dla autora lub dla słuchaczy.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązania (ocenione na 2 p.)
Korzyść dla autora: zyskanie sławy, popularności / możliwość promowania, popularyzowania swojego
dzieła / możliwość doskonalenia dzieła przed jego opublikowaniem.
Korzyść dla słuchaczy: bezpośredni kontakt z twórcą, który podczas czytania utworu ujawnia swoje
intencje, na przykład mową ciała, a to ułatwia słuchaczom odbiór tekstu zgodny z oczekiwaniami autora /
uczestnictwo w kulturze i bezpośredni wpływ na kształt dzieła w fazie jego tworzenia.
Zadanie 15. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Kształcenie umiejętności
porozumiewania się ([...]
czytania [...]) w różnych
sytuacjach oficjalnych
i nieoficjalnych [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy IV–VI
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
4) [...] rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie
w tekście [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
C
Zadanie 16. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Kształcenie umiejętności
porozumiewania się ([...]
czytania [...]) w różnych
sytuacjach oficjalnych
i nieoficjalnych [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy IV–VI
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
8) rozróżnia synonimy [...], rozumie ich funkcje w tekście i stosuje
we własnych wypowiedziach.

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
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Rozwiązanie
C
Zadanie 17. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Poznawanie
podstawowych pojęć
oraz terminów służących
do opisywania języka [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
4) rozpoznaje imiesłowy [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
Zadanie 18. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Poznawanie
podstawowych pojęć
oraz terminów służących
do opisywania języka [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
4) [...] poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania
i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone
i odwrotnie.

Zasady oceniania
1 p. – poprawne przekształcenie wypowiedzenia.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązania
• Jeśli autor chciał odnieść sukces, też musiał przestrzegać pewnych zasad.
• Autor, który chciał odnieść sukces, też musiał przestrzegać pewnych zasad.
Zadanie 19. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Poznawanie
podstawowych pojęć
oraz terminów służących
do opisywania języka [...].

Wymaganie szczegółowe
Klasy VII i VIII
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
2) rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny [...]; w wyrazie
pochodnym wskazuje [...] formant; określa rodzaj formantu,
wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom
pochodnym [...].

Zasady oceniania
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
AD
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Zadanie 20. (0–3)
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.

Wymagania szczegółowe
Klasy IV–VI
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
3) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
7) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu
wypowiedzi.
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje
reguły pisowni;
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych [...].
Klasy VII i VIII
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich
oddziaływanie na odbiorcę;
4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia [...] argumentów [...].
Klasy IV–VI
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach
gatunkowych: [...] zaproszenie [...].

Zasady oceniania
1.Treść i forma
2 p. Treść zgodna z poleceniem, uwzględnione dwa argumenty; uwzględnionych pięć elementów
dotyczących formy: kto zaprasza? kogo zaprasza? na co zaprasza? kiedy się odbywa
spotkanie? gdzie się odbywa spotkanie?
1 p. Treść zgodna z poleceniem, uwzględnione dwa argumenty; uwzględnione cztery elementy
dotyczące formy: kto zaprasza? ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza?
ORAZ/ALBO kiedy się odbywa spotkanie? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa spotkanie?
0 p. Treść niezgodna z poleceniem ALBO treść zgodna z poleceniem, ale uwzględnione tylko trzy
elementy dotyczące formy: kto zaprasza? ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza?
ORAZ/ALBO kiedy się odbywa spotkanie? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa spotkanie?
2. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna
1 p. – łącznie nie więcej niż 2 błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).
0 p. – łącznie 3 lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 p. – łącznie nie więcej niż 3 błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).
0 p. – łącznie 4 lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).
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Przykładowe rozwiązanie

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników powieści przygodowych na spotkanie ze znanym pisarzem,
Adamem Kozłowskim. Odbędzie się ono 15.11.2018 r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Zatorzu.
Gość opowie o swoich podróżach i ujawni tajniki warsztatu pisarskiego. Uczestnicy spotkania dowiedzą się,
co zrobić, by wyprawy były udane i bezpieczne.
Zapraszamy!
Członkowie Klubu Czytelników
Zadanie 21. (0–20)
Wypracowanie o charakterze argumentacyjnym
Temat 1.
Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą
być pouczające dla czytelników. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu
literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie
i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie
zdolności rozumienia
utworów literackich [...].
2. Znajomość wybranych
utworów z literatury
polskiej i światowej oraz
umiejętność mówienia
o nich z wykorzystaniem
potrzebnej terminologii.
3. Kształtowanie
umiejętności
uczestniczenia w kulturze
polskiej i europejskiej,
szczególnie w jej wymiarze
symbolicznym
i aksjologicznym.
6. Poznawanie wybranych
dzieł wielkich pisarzy
polskich [...].

Wymagania szczegółowe
Klasy IV–VI
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
12) określa tematykę oraz problematykę utworu;
15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;
16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje
je z własnymi;
17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;
19) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
20) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne
dla bohatera.
Klasy VII i VIII
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 i dokonuje ich hierarchizacji.
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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 i dbałości
o estetykę tekstu oraz
umiejętności organizacji
tekstu.

Klasy IV–VI
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
6) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
3) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
7) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;
9) zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje
reguły pisowni;
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych [...].
Klasy VII i VIII
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 [...];
4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz
argumentów przy tworzeniu rozprawki [...];
5) odróżnia przykład od argumentu;
6) przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;
7) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo
uzasadniając własne zdanie.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach
gatunkowych: [...] rozprawka [...].

Zasady oceniania
1. Realizacja tematu wypowiedzi
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:
• wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu;
• w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni
sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu;
• wypowiedź jest w całości na temat.
2 p.

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

1 p.

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 p.

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

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 p. w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, to we wszystkich
pozostałych kryteriach przyznaje się 0 p.
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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 zapisanie w porządku argument – kontrargument.
5 p.

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 p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 p. i niektóre na 5 p.

3 p.

Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości.
Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie
przykładów w funkcji argumentacyjnej.
Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane.

2 p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 p. i niektóre na 3 p.

1 p.

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

0 p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 p.

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 innego
tekstu literackiego 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 p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu oraz
innego tekstu literackiego.
Poprawność rzeczowa.

1 p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu oraz
częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego.
ALBO
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego.
ALBO
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego.
Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

0 p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 p.
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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;
• 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 p.

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

1 p.

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

0 p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 p.

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 p.

Styl odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
Jednolity.

1 p.

Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 p.

Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 p.

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;
• 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

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 frazeologia, precyzyjne
słownictwo, umożliwiające pełną
i swobodną realizację tematu.

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

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

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

0 p.

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

2 p.

1 p.

0 p.

0 p.

0 p.

Zakres środków

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków językowych i popełnił
4 błędy językowe, należy przyznać 2 p. w tym kryterium.
7. Ortografia
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów ortograficznych,
które uczeń popełnił w wypowiedzi.
2 p.

Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.

1 p.

2–3 błędy ortograficzne.

0 p.

4 lub więcej błędów ortograficznych.

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
2 p.

Nie więcej niż 2 błędy ortograficzne.

1 p.

3–4 błędy ortograficzne.

0 p.

5 lub więcej błędów ortograficznych.

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

Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.

0 p.

6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.
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W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 p.

Nie więcej niż 6 błędów interpunkcyjnych.

0 p.

7 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uwagi dodatkowe
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, należy ocenić ją na 0 punktów.
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu, za całą wypowiedź należy przyznać 0 punktów.
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, należy ocenić ją na 0 punktów.
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), należy przyznać
0 punktów w każdym kryterium.
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: Realizacja tematu
wypowiedzi, Elementy retoryczne oraz Kompetencje literackie i kulturowe. W pozostałych kryteriach
należy przyznać 0 punktów.
6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika,
zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest
przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia,
zostanie unieważniony.
7. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach
uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu, zgodnie
z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym.
8. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne
z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej
pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.
Wypracowanie o charakterze twórczym
Temat 2.
Napisz opowiadanie o spotkaniu Freda – siostrzeńca Scrooge’a – z bohaterem innego utworu
literackiego. Podczas tego spotkania Fred opowie o niespodziewanej świątecznej wizycie złożonej mu
przez wuja. W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz postacie literackie, które uczynisz bohaterami
swojego opowiadania. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
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. Kształtowanie
umiejętności
uczestniczenia
w kulturze polskiej
i europejskiej [...].

Wymagania szczegółowe
Klasy IV–VI
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
9) charakteryzuje [...] bohaterów w czytanych utworach;
12) określa tematykę oraz problematykę utworu;
15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;
16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje
je z własnymi;
17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;
19) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
20) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla
bohatera.
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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 i dbałości
o estetykę tekstu oraz
umiejętność organizacji
tekstu.

Klasy VII i VIII
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 [...].
Klasy IV–VI
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
6) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
3) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
7) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu
wypowiedzi;
9) zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje
reguły pisowni;
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych [...].
Klasy VII i VIII
1. Elementy retoryki. Uczeń:
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 [...].
Klasy IV–VI
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach
gatunkowych: [...] opowiadanie (twórcze [...]) [...].

Zasady oceniania
1. Realizacja tematu wypowiedzi
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:
• wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu;
• w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni
sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu;
• wypowiedź jest w całości na temat.
2 p.

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

1 p.

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 p.

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

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 p. w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, to we wszystkich
pozostałych kryteriach przyznaje się 0 p.
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2. Elementy twórcze
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:
• narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona;
• wydarzenia są logicznie ułożone;
• fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty
akcji, dialog, puenta;
• lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy
i twórczy.
5 p.

Funkcjonalna narracja.
Logiczny układ zdarzeń.
Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej sześciu spośród
następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot
akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.
Twórcze wykorzystanie treści lektury.

4 p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 p. i niektóre na 5 p.

3 p.

Funkcjonalna narracja.
Logiczny układ zdarzeń.
Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej czterech spośród
następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot
akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.

2 p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 p. i niektóre na 3 p.

1 p.

Narracja częściowo funkcjonalna.
Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.
Prosta fabuła.

0 p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 p.

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 innego
utworu literackiego 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 p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu oraz
innego tekstu literackiego.
Poprawność rzeczowa.
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1 p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu
oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego.
ALBO
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego.
ALBO
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego.
Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

0 p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 p.

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 opowiadanie
zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
• 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 p.

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

1 p.

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

0 p.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 p.

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 opowiadania,
stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu wypowiedzi argumentacyjnej;
• 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 p.

Styl odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
Jednolity.

1 p.

Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 p.

Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 p.
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6. Język
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:
• uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. frazeologizmów,
wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), czy też ograniczył się do najprostszych środków
językowych;
• środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób swobodny i precyzyjny,
czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.
W ocenie należy również uwzględnić liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił
w wypowiedzi.
Oceniając język wypowiedzi, należy najpierw ocenić zakres użytych środków językowych, a następnie – ich
poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustala się na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi,
zgodnie z poniższą tabelą.
Poprawność środków
Zakres środków

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 frazeologia,
precyzyjne słownictwo,
umożliwiające pełną
i swobodną realizację tematu.

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

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

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

0 p.

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

2 p.

1 p.

0 p.

0 p.

0 p.

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków językowych i popełnił
4 błędy językowe, należy przyznać 2 p. w tym kryterium.
7. Ortografia
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów ortograficznych,
które uczeń popełnił w wypowiedzi.
2 p.

Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.

1 p.

2–3 błędy ortograficzne.

0 p.

4 lub więcej błędów ortograficznych.
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W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
2 p.

Nie więcej niż 2 błędy ortograficzne.

1 p.

3–4 błędy ortograficzne.

0 p.

5 lub więcej błędów ortograficznych.

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

Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.

0 p.

6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
1 p.

Nie więcej niż 6 błędów interpunkcyjnych.

0 p.

7 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

Uwagi dodatkowe
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, należy ocenić ją na 0 punktów.
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej
w poleceniu, za całą wypowiedź należy przyznać 0 punktów.
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, należy ocenić ją na 0 punktów.
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), należy przyznać
0 punktów w każdym kryterium.
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: Realizacja tematu
wypowiedzi, Elementy twórcze oraz Kompetencje literackie i kulturowe. W pozostałych kryteriach
należy przyznać 0 punktów.
6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika,
zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest
przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia,
zostanie unieważniony.
7. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach
uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu, zgodnie
z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym.
8. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie
niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja
dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie
podlegała ocenie.
Na podstawie: Zasady oceniania rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_1),
CKE, Warszawa 2017.
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