
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

TEST B 

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

Za 4 prawidłowe wskazania 3 pkt 
Za 3 prawidłowe wskazania 2 pkt 
Za 2 prawidłowe wskazania 1 pkt 
Za 1 lub 0 prawidłowych wskazań 0 pkt 

3 PKT

2. A poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

3. Jaelle z 
przerażeniem 
obserwowała 
przemianę 
koleżanek.

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

2 PKT

4. 2 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. C poprawna odpowiedź (1 pkt) 1 PKT

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

Za 4 prawidłowe wskazania 3 pkt 
Za 3 prawidłowe wskazania 2 pkt 
Za 2 prawidłowe wskazania 1 pkt 
Za 1 lub 0 prawidłowych wskazań 0 pkt 

3 PKT



8. Przykładowo: 
Fakt: Życie 
towarzyskie młodych 
ludzi toczy się 
zarówno w 
rzeczywistości 
realnej, jak i w 
wirtualnej. 

Opinia: 
Młodzi ludzie mają 
bardzo zdrowy 
stosunek do pracy, 
pieniędzy i 
przyszłości.

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

2 PKT

9. Mogłoby 
Żeby 
Warto by 
Czyżby 
Kto by

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. N 
2. T 
3. T 
4. N

za każde prawidłowe wskazanie T lub N 
(1 pkt)

4 PKT

13. Przykładowo: 
Jeśli chcesz, 
mieszkaj w pałacach, 
ale ja wolę mój 
ciasny, za to własny 
domek.

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

 4 PKT

14. ...pałaców 
...niego  
...oboje 
...mysz  
...nie rozumieją 

za każdą poprawną odpowiedź (1 pkt) 5 PKT



15. Przykładowo: 

Drogi żółwiu! 

Zapraszam Cię w 
najbliższy piątek 
(25.04.2017) w 
godzinach 
popołudniowych (do 
uzgodnienia) do 
królewskiego pałacu. 
W trakcie pobytu 
będziesz mógł 
zobaczyć piękną salę 
balową, wspaniałą 
bibliotekę, doskonale 
wyposażoną jadalnię 
i wiele innych 
pomieszczeń. To 
pozwoli Ci 
zrozumieć, dlaczego 
tak cenię wygody. 
Przyjdź koniecznie. 
Czekam na Ciebie. 

Mysz 

I Treść: 
- uwzględnienie informacji o: nadawcy, 
odbiorcy, celu zaproszenia i miejscu, do 
którego się zaprasza (1 pkt) 
- zastosowanie słownictwa o charakterze 
perswazyjnym (uprzejmie, serdecznie, 
szanowny, drogi, mam zaszczyt)(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. List prywatny I Treść i forma 

- uwzględnienie charakterystycznych 
elementów, właściwości, usytuowania 
opisywanego miejsca (1 pkt) 
- wyznaczniki opisu: statyczność, 
przestrzenność, kształt, wielkość, barwa, 
przeznaczenie, funkcja (1 pkt) 
- uzasadnienie wyboru (1 pkt) 

II Język i styl 
- dobór środków językowych – przewaga 
rzeczowników, przymiotników, wyrażeń 
określających stosunki przestrzenne  
(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 
interpunkcyjna (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




