
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

TEST A 

Klucz do zadań otwartych zawiera propozycje odpowiedzi. Należy uwzględnić każdą 
prawidłową odpowiedź, nawet jeśli nie została zamieszczona w poniższym kluczu.                
W zadaniach zamkniętych uczestnik konkursu powinien prawidłową odpowiedź zaznaczyć 
znakiem „x” bezpośrednio na arkuszu. Inny sposób wskazania nawet poprawnej odpowiedzi 
powoduje niezaliczenie punktu. 

  

NUMER 
ZADANIA

PRAWIDŁOWA 
ODPOWIEDŹ

KRYTERIA LICZBA 
PUNKTÓW

1. A poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

2. D poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

3. Kuba był pod 
wrażeniem 
inteligencji Magdy.

poprawny wybór czasownika (1 pkt) 
ułożenie poprawnego językowo zdania    
(1 pkt)

2 PKT

4. 1 A dopasowanie: 
poprawny wybór odpowiedzi 1 (1 pkt) 
poprawny wybór odpowiedzi A (1 pkt)

2 PKT

5. A poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

6. D poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

7. 1.  P 
2.  F 
3.  F 
4.  F 
5.  P

za każde prawidłowe wskazanie P lub F 
(1 pkt)

5 PKT

8. Przykładowo: 
Fakt: Kobiety kupują 
auta za własne 
pieniądze i same 
decydują o 
ubezpieczeniu. 
Opinia: Mylna jest 
opinia o tym, że 
mężczyźni są 
lepszymi kierowcami 
od kobiet.

za poprawny wybór i zapis „faktu” (1 pkt) 
za poprawny wybór i zapis „opinii” (1 pkt) 

2 PKT

9. Nie gorzej 
Nie przepadają 
Nie oznacza 
Niesamodzielne 
Nie konsultując się

za każde prawidłowe uzupełnienie luki    
(1 pkt) 
Uwaga! Zapis budzący wątpliwości – 0 
pkt

5 PKT

10. B poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

11. B poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT



12. 1. P 
2. F 
3. P 
4. P

za każde prawidłowe wskazanie P lub F 
(1 pkt)

4 PKT

13. Przykładowo: 
Dlaczego płaczesz? 
Przecież tu w klatce 
żyje się ci wygodniej 
niż na polu.

Właściwe odczytanie sensu wypowiedzi 
czyżyka (1 pkt) 
Poprawność językowa (1 pkt) 
Poprawność ort. i int. (1 pkt) 
Oryginalność wypowiedzi (1 pkt)

 4 PKT

14. ...są dwa ptaszki 
...smaku  
...jej 
...zamieszkał  
...go 

za każdą poprawną odpowiedź (1 pkt) 5 PKT

15. Przykładowo: 

Uwaga! 

Wczoraj 
(23.04.2017) w 
godzinach 
popołudniowych, 
uciekła mi papużka 
falista. Jest żółto-
zielona, nazywa się 
Ara. Jeśli znalazłeś 
(znalazłaś) lub 
widziałeś (widziałaś) 
takiego ptaszka w 
okolicach ulicy 
Słowackiego, proszę 
o pilny kontakt pod 
nr. tel. 3336666999. 
Dla znalazcy 
nagroda! 

Joanna Nowak 

I Treść: 
- uwzględnienie informacji dotyczących: 
nadawcy, odbiorcy i celu ogłoszenia, 
możliwości kontaktu z nadawcą (1 pkt) 
- zastosowanie słownictwa o charakterze 
perswazyjnym (1 pkt) 
- zwięzłość, precyzja i spójność 
wypowiedzi (1 pkt) 

II Poprawność językowa (dopuszczalny 
1 błąd) (1 pkt) 

III Poprawność ortograficzna i 
interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd)  
(1 pkt)

 5 PKT



16. E-mali prywatny I Treść i forma 

- sformułowanie informacji o decyzji nt. 
wyboru szkoły  (1 pkt) 
- uzasadnienie (1 pkt) 
- wyznaczniki e-maila (zwrot do adresata, 
podpis) (1 pkt) 

II Język i styl 
- styl (wypowiedź nieformalna, spójność 
tekstu) (1 pkt) 
- poprawność językowa  
(6 bł. – 0 pkt, 5-4 bł. – 1 pkt, 3-2 bł. –  
2 pkt, 1-0 bł. - 3 pkt) 
III Zapis 

Poprawność ortograficzna i interpunk. 
(6 bł. – 0 pkt, 5-4 bł. – 1 pkt, 3-2 bł. – 2 
pkt, 1-0 bł. - 3 pkt) 

Uwaga! Praca na mniej niż połowę 
wyznaczonego miejsca podlega 
ocenie tylko w zakresie treści i formy 
(kryterium I) 

10 PKT


