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Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną for mę ję zy ko wą, ale ich
sens mu si być sy no ni micz ny wo bec mo de lu. Oce nia jąc pra cę zda ją ce go, na le ży sto so wać punk ta cję z mo de lu.

Część I – ro zu mie nie pi sa ne go tek stu Do bre go ki na bez ko mer cji nie bę dzie

Uwa ga: Nie na le ży przy zna wać po łó wek punk tów.
Za brak od po wie dzi lub od po wiedź błęd ną nie przy zna je się punk tów.
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Nu mer
za da nia

Przy kła do wa odpo wiedź
Licz ba

punk tów

1. 1 pkt – okre śle nie funk cji ty tu łu
Przy kła do we od po wie dzi:
– ty tuł sta no wi te zę ar ty ku łu
– ty tuł za wie ra głów ną myśl ar ty ku łu
– ty tuł od zwier cie dla wy mo wę ar ty ku łu

0–1

2. 1 pkt – sfor mu ło wa nie dwóch ce lów ar ty ku łu
Przy kła do we od po wie dzi:
– chęć przed sta wie nia swo je go sta no wi ska
– chęć za po cząt ko wa nia dys ku sji o zmia nach w pol skim fil mie

0–1

3. 1 pkt – za zna cze nie od po wie dzi D 0–1

4. 1 pkt – in ter pre ta cja wy ra że nia me ta fo rycz ne go
Przy kła do we od po wie dzi:
– „obroń cy oko pów Świę tej Trój cy” – obroń cy kon ser wa ty zmu, tra dy cjo na li zmu
– „obro na Czę sto cho wy” – za cię ta, za żar ta obro na te go, co naj waż niej sze; od pie -
ra nie zma so wa nych ata ków

0–1

5. 1 pkt – okre śle nie ce lu przy wo ła nia przy kła dów róż nych fil mów w aka pi cie 3. 
1 pkt – okre śle nie ce lu przy wo ła nia przy kła dów róż nych fil mów w aka pi cie 11.
Przy kła do we od po wie dzi:
– fil my przy to czo ne w aka pi cie 3. są przy kła da mi po twier dza ją cy mi do brą opi nię
au to ra o fil mach ar ty stycz nych na fe sti wa lu w Gdy ni
– fil my przy to czo ne w aka pi cie 11. do wo dzą, że fil my ko mer cyj ne mo gą mieć rów -
nież cha rak ter ar ty stycz ny (ko mer cja i ar tyzm nie wy klu cza ją się)

0–2

6. 1 pkt – wy ja śnie nie wy ra że nia
Przy kła do we od po wie dzi:
– oce na kil ku fil mów nie mu si opie rać się na prze ci wień stwach: do bry – zły, po zy -
tyw ny – ne ga tyw ny, plus – mi nus
– kul tu ra nie jest grą, w któ rej mu szą być wy gra ni i prze gra ni

0–1

7. 1 pkt – za cy to wa nie i na zwa nie jed ne go za bie gu
Przy kła do we od po wie dzi:
– „U li cha!” – zwrot po tocz ny wy ra ża ją cy emo cje; wy krzyk nie nie
– „po czu cie wyż szo ści”, „po gar da” – wy ra że nia na ce cho wa ne emo cjo nal nie

0–1

8. 1 pkt – wy ja śnie nie, w ja kim ce lu au tor cy tu je sło wa z wier sza Ju lia na Tu wi ma
Przy kła do we od po wie dzi: 
– chce uświa do mić nie jed no znacz ność słów „ko mer cyj ny” i „ar ty stycz ny”
– by podeprzeć się autorytetem poety – mistrza słowa
– wyrazić opinię o stanie współczesnego języka

0–1
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Numer
zadania

Przykładowa od po wie dź
Liczba

punktów

9. 1 pkt – na zwa nie sty lu (styl po tocz ny) 
1 pkt – wy ja śnie nie, dla cze go au tor wy ko rzy stał po da ne sło wa i wy ra że nia w ar -
ty ku le 
Przy kła do we wy ja śnie nia: 
– chce oży wić tekst
– pra gnie do trzeć do od bior ców, któ rzy nie są spe cja li sta mi 
– to tekst pu bli cy stycz ny 
– chce ujaw nić swo je emo cje

0–2

10. 2 pkt – po da nie dwóch spo so bów ro zu mie nia ter mi nu „ko mer cyj ny” (dwóch sta -
no wisk) i okre śle nie, ja ka oce na fil mów te go ty pu wy ni ka z po szcze gól nych sta -
no wisk 
1 pkt – po da nie jed ne go spo so bu ro zu mie nia ter mi nu „ko mer cyj ny” (jed ne go sta -
no wi ska) i okre śle nie, ja ka oce na fil mów te go ty pu wy ni ka z te go sta no wi ska 
Przy kła do wa od po wiedź:

0–2

11. 1 pkt – wy ja śnie nie, jak oba spo so by po dej ścia do fil mów ko mer cyj nych oce nia
au tor ar ty ku łu (oba sta no wi ska nie są praw dzi we, ale prze sa dzo ne)

0–1

12. 1 pkt – au tor do strze ga, że pro duk cja nie któ rych fil mów ar ty stycz nych ma cha -
rak ter ko mer cyj ny

0–1

13. 1 pkt – po da nie ar gu men tu do ty czą ce go fil mu ar ty stycz ne go 
1 pkt – po da nie ar gu men tu do ty czą ce go fil mu ko mer cyj ne go
Przy kła do we od po wie dzi:
Film ar ty stycz ny:
– gra ak tor ska na wy so kim po zio mie
– spraw na re ży se ria
– rze tel nie od two rzo ne sce no gra fia i ko stiu my 
Nie uzna je my: chwy ta ją ca za ser ce hi sto ria
Film ko mer cyj ny:
– me lo dra ma tycz ny ga tu nek
– hi sto ria chwy ta ją ca za ser ce
– po pu lar ność wśród wi dzów (za ra bia pie nią dze) 

0–2

14. 1 pkt – po da nie nu me ru aka pi tu (7.) 0–1

15. 1 pkt – za zna cze nie od po wie dzi B 
1 pkt – sfor mu ło wa nie ar gu men tu
Przy kła do we ar gu men ty:
– tekst przed sta wia sta no wi sko au to ra, je go po glą dy
– sil ne na ce cho wa nie emo cjo nal ne
– su biek ty wizm wy po wie dzi
– cza sow ni ki w 1. os. l. poj. wska zu ją ce na nadaw cę wy po wie dzi
– za im ki wska zu ją ce na su biek ty wizm wy po wie dzi („ja”, „mnie”, „moi”, „swo je”)
– słow nic two oce nia ją ce („zna ko mi ty”, „przej mu ją cy”, „ce nię”) 
– wy ra zi sta ar gu men ta cja
– słownictwo wartościujące
– czasownik w 1 os. l. mn. trybu rozkazującego

0–2

Ra zem 20 

Film ko mer cyj ny
(zna cze nie ter mi nu)

Ocena

Sta no wi sko 1. Ce lem ich twór ców jest za ro bie nie pie nię -
dzy, za do wo le nie ma so we go wi dza.
Cha rak te ry zu ją się bra kiem no wa tor stwa,
ory gi nal no ści.

Ne ga tyw na

Sta no wi sko 2. Twór cy tych fil mów sza nu ją ma so we go wi -
dza, ma ją świa do mość od po wie dzial no ści
za po wie rzo ne im pie nią dze. 

Pozytywna
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Część II – pi sa nie wła sne go tek stu w związ ku z tek stem li te rac kim za miesz czo nym w ar ku szu

Te mat 1: Do ko naj ana li zy utwo ru Cza tyr dah Ada ma Mic kie wi cza i frag men tów wier sza XV z Księ gi ubo gich Ja -
na Ka spro wi cza, a na stęp nie po rów naj za war te w nich ob ra zy gór i lu dzi. Zwróć uwa gę na sto su nek czło wie ka
do przy ro dy. 

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (moż na uzy skać mak sy mal nie 25 pkt)
1. Roz po zna nie wstęp ne – Cza tyr dah (0–1 pkt)
Na przy kład: 
a) ob raz szczy tu w gó rach krym skich,
b) pod miot li rycz ny – mi rza (ta tar ski szlach cic) wy po wia da ją cy się w imie niu zbio ro wo ści – miej sco wej lud no ści

(„nam czy słoń ce do pie ka”), 
c) ad re sat wier sza – gó ry („Cza tyr da hu”, „sie dzisz so bie”),
d) per so ni fi ka cja szczy tu („sie dzisz so bie”, „słu chasz”),
e) ga tu nek – so net. 

2. Ob raz gór – Cza tyr dah (0–4 pkt)
Na przy kład: 
a) wy so ki szczyt gó ru ją cy nad in ny mi („maszt krym skie go stat ku”, „wiel ki”), 
b) wy jąt ko wy wśród in nych szczy tów („mi na ret świa ta”, „gór pa dy szach”),
c) spra wia wra że nie się ga ją ce go nie ba („twój tur ban z chmur”),
d) po ro śnię ty la sa mi („ciem ny las two im płasz czem”),
e) obo jęt ny na ludz kie pro ble my, nie zmien ny, nie wzru szo ny,
f) łącz nik mię dzy nie bem i zie mią.

3. Ob raz czło wie ka – Cza tyr dah (0–3 pkt)
Na przy kład: 
a) kru chy, sła by,
b) ży ją cy w cią głym za gro że niu („sza rań cza plon ze tnie”, „giaur pa li do my”), 
c) od czu wa ją cy swo ją ma łość,
d) po trze bu ją cy po mo cy. 

4. Sto su nek czło wie ka do przy ro dy – Cza tyr dah (0–3 pkt) 
Na przy kład: 
a) na tu ra bu dzi lęk („drżąc mu śli min ca łu je sto py twej opo ki”),
b) jed no cze śnie bu dzi za chwyt (wy krzyk nie nia, me ta fo ry i po rów na nia, słow nic two oce nia ją ce, na ce cho wa ne emo -

cjo nal nie),
c) prze ko na nie o po tę dze przy ro dy,
d) od czu wa nie dy stan su, bra ku wię zi ze świa tem przy ro dy,
e) przekonanie o wyższości natury nad człowiekiem. 

5. Roz po zna nie wstęp ne – Księga ubogich (0–1 pkt)
Na przy kład:
a) ob raz szczy tu w Ta trach, 
b) pod miot li rycz ny miesz ka w po bli żu szczy tu, wy po wia da się w swo im imie niu („mych okien”, „ma izba”, „zda mi

się”), 
c) ad re sat wier sza – gó ry („Wier chu”, „się zwra cam do cie bie”),
d) per so ni fi ka cja szczy tu („py tasz się, Wier chu”). 

6. Ob raz gór – Księga ubogich (0–4 pkt)
Na przy kład: 
a) wiel ki („ol brzym”),
b) uka za ny na tle błę kit ne go nie ba, przej mu je je go ko lor („roz błę kit nio ny”),
c) znaj du je się da le ko („za glą dasz z swej da li”),
d) oświe tlo ny bla skiem słoń ca („ską pan w świa tło ściach po łu dnia”),
e) pe łen bla sku,
f) wy jąt ko wa po zy cja w świe cie przy ro dy („ska li sta wła dza”),
g) ska li sty, gra ni to wy („ko wa ny w gra ni cie”),
h) nie obo jęt ny na sy tu ację czło wie ka, bli ski czło wie ko wi,
i) pełen mądrości, świadomy problemów człowieka.
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7. Ob raz czło wie ka – Księga ubogich (0–3 pkt)
Na przy kład:
a) prze żył prze mia nę („Czy jesz cze jest coś w mo im wnę trzu,/Co dro gę mi w słoń ce utrud nia.”),
b) od czu wał smu tek, był pe sy mi stą, de ka den tem („Cień świa ta, co rwał mnie w swą ot chłań, /I dzi siaj mi ra dość

mą krad nie.”),
c) przy ro da po ma ga mu od na leźć sens i ra dość ży cia („Dziś mo ją praw dą wszech wład ną /Zie lo ność, woń łą ki i słoń ce.”),
d) zmie nia się pod wpły wem przy ro dy („I two ja ska li sta wła dza, […]/Krew świe żą mi w ży ły wpro wa dza.”),
e) po go dzo ny z ludz ki mi sła bo ścia mi („Wszak czło wiek jest tyl ko czło wie kiem.”).

8. Sto su nek czło wie ka do przy ro dy – Księga ubogich (0–3 pkt) 
Na przy kład: 
a) przy ro da ja ko ad re sat ludz kich roz te rek („i zno wu się zwra cam do cie bie”),
b) przy ro da ja ko ele ment skła nia ją cy do re flek sji, zaj rze nia w głąb sie bie,
c) przy ro da jest naj waż niej sza („po tę ga naj święt sza”),
d) poczucie więzi z przyrodą („I two ja ska li sta wła dza, […]/Krew świe żą mi w ży ły wpro wa dza.”),
e) kon takt z przy ro dą ła go dzi po sta wę de ka denc ką, smu tek, pe sy mizm.

9. Wnio ski (0–3 pkt)
Peł ny wnio sek (3 pkt)
Opi sa nie róż nic w ob ra zach gór, czło wie ka i re la cji mię dzy ni mi w obu wier szach. Do strze że nie mo nu men ta li zmu
Cza tyr da ha i prze ciw sta wie nie go na stro jo wi in tym no ści w wier szu Ka spro wi cza. Wy ja śnie nie związ ku mię dzy kon -
wen cja mi epok a ob ra za mi gór (ro man tycz ny eg zo tyzm – mło do pol ski fran cisz ka nizm).
Czę ścio wy wnio sek (2 pkt) 
Opi sa nie pod sta wo wych róż nic w ob ra zach gór, czło wie ka i re la cji mię dzy ni mi w obu wier szach. 
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt) 
Stwier dze nie, że ob ra zy gór, czło wie ka i re la cji mię dzy ni mi w obu wier szach są od mien ne. 

II. KOMPOZYCJA (0–5 pkt)
Kom po zy cję wy pra co wa nia oce nia się wte dy, gdy przy zna ne zo sta ły punk ty za roz wi nię cie te ma tu.

– pod po rząd ko wa na za my sło wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wnętrz nie, przej rzy sta i lo gicz na; peł -
na kon se kwen cja w ukła dzie gra ficz nym (5 pkt)

– upo rząd ko wa na wo bec przy ję te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od ręb nie nie głów nych czę ści (3 pkt)
– wska zu ją ca na pod ję cie pró by po rząd ko wa nia my śli, na ogół spój na (1 pkt)

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

III. STYL (0–5 pkt) 
– ja sny, ży wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi; uroz ma ico na lek sy ka (5 pkt) 
– zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi, na ogół ja sny; wy star cza ją ca lek sy ka (3 pkt)
– na ogół ko mu ni ka tyw ny, do pusz czal ne sche ma ty ję zy ko we (1 pkt) 

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

IV. JĘZYK (0–12 pkt) 
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na skład nia, po praw ne: słow nic two, fra ze olo gia, flek -

sja (12 pkt) 
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne: skład nia, słow nic two, fra ze olo gia i flek sja (9 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w więk szo ści po praw ne: skład nia, słow nic two, fra ze olo -

gia (6 pkt) 
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów skła dnio wych, lek sy kal nych i flek syj nych (3 pkt) 
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów flek syj nych, licz nych błę dów skła dnio wych oraz lek sy kal nych (1 pkt) 

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

V. ZAPIS (0–3 pkt)
– bez błęd na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne błę dy) (3 pkt) 
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy II stop nia), na ogół po praw na in ter punk cja (2 pkt) 
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy róż ne go stop nia), in ter punk cja nie za kłó ca ją ca ko mu ni ka cji (mi mo róż nych

błę dów) (1 pkt) 

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0–4 pkt) 
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Te mat 2: Analizując frag men t po wie ści Fio do ra Do sto jew skie go, określ mo ty wy po peł nie nia zbrod ni oraz przed -
staw jej wpływ na bo ha te ra. Wy ko rzy staj zna jo mość ca łe go utwo ru. 

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (moż na uzy skać mak sy mal nie 25 pkt) 
1. Roz po zna nie wstęp ne (0–2 pkt) 
Na przy kład: 
a) umiej sco wie nie frag men tu w ca ło ści utwo ru (przed za bój stwem do ko na nym przez Ra skol ni ko wa),
b) nar ra tor trze cio oso bo wy, wszech wie dzą cy, 
c) bo ha te ro wie frag men tu: Ra skol ni kow, stu dent, ofi cer,
d) te mat frag men tu: roz mo wa stu den ta i ofi ce ra do ty czą ca za sad no ści za bi cia Alo ny Iwa now nej (roz mo wie przy -

słu chu je się Ra skol ni kow),
e) określenie czasu i miejsca opisanego zdarzenia.

2. Po da nie istot nych in for ma cji o Ro dio nie Ra skol ni kowie (0–2 pkt)
Na przy kład: 
a) mło dy in te lek tu ali sta (23 la ta), by ły stu dent pra wa, 
b) ubogi (mu si od da wać swo je rze czy w za staw, aby zdo być pie nią dze),
c) prze rwał na ukę ze wzglę du na trud no ści fi nan so we,
d) miesz ka w wy naj mo wa nym miesz ka niu (klit ce) w ubo giej dziel ni cy Pe ters bur ga,
e) ma mat kę i sio strę, któ re po ma ga ją mu utrzy mać się w sto li cy.

3. Roz mo wa mię dzy stu den tem i ofi ce rem – roz wa ża nia stu den ta o Alo nie (0–7 pkt)
Na przy kład: 
a) za moż na, 
b) bo ga ci się, po ży cza jąc pie nią dze na pro cent,
c) chci wa, wy ko rzy stu je trud ną sy tu ację po ży cza ją cych,
d) okrut na dla sio stry (bi je ją, wy ko rzy stu je jej pra cę, nie za pi sa ła jej nic w te sta men cie),
e) na le ży ją za bić, po nie waż tak wy ni ka z „pro ste go ra chun ku”,
f) ze sta wie nie złej i ni ko mu nie po trzeb nej Alo ny z ludź mi, któ rzy są bied ni i cho rzy,
g) uspra wie dli wie niem za bi cia Alo ny ma być wy ko rzy sta nie jej pie nię dzy na po moc lu dziom („do bro po wszech ne”),
h) jej ży cie mniej war te od ży cia wszy, ka ra lu cha, a bar dziej szko dli we,
i) teo re tycz ność ar gu men tów stu den ta („za żar to wa łem”, nie za mie rza za bić Alo ny, po roz mo wie gra w kar ty).

4. Sto su nek Ra skol ni ko wa do po my słu za bój stwa Alo ny (0–4 pkt)
Na przy kład: 
a) opi nia Ra skol ni ko wa o Alo nie („sta ru cha”, „po wziął do niej nie prze par tą od ra zę”),
b) myśl o zbrod ni na ro dzi ła się tuż po spo tka niu z Alo ną („dziw na myśl (…), wy klu wa ła mu się w gło wie”),
c) za sta na wia się nad po peł nie niem zbrod ni („on wła śnie się bi je z pew ną nie po wsze dnią my ślą”),
d) do strze ga wy jąt ko wość my śli o zbrod ni („dziw na”, „nie po wsze dnia”),
e) jest prze ko na ny, że roz mo wa stu den ta i ofi ce ra to nie tyl ko przy pa dek, ale znak („Ja kie to dziw ne!”),
f) po waż ne po trak to wa nie teo re tycz nych roz wa żań stu den ta („wszyst ko to by ły naj zwy klej sze, naj częst sze mło -

dzień cze roz mo wy i my śli”, „Ra skol ni kow był nie zmier nie prze ję ty”),
g) roz mo wa wy war ła na nie go wpływ. 

5. Mo ty wy po peł nie nia zbrod ni przez Ra skol ni ko wa – wy ko rzy sta nie zna jo mo ści ca łe go utwo ru (0–3 pkt) 
Na przy kład: 
a) trud na sy tu acja ma te rial na Ra skol ni ko wa, brak źró deł po mo cy, 
b) ra cjo nal ny sto su nek do świa ta,
c) prze ko na nie o ist nie niu dwóch ka te go rii lu dzi – jed nost ki wy bit ne ma ją pra wo do prze kra cza nia ist nie ją cych

praw i norm,
d) za bój stwo ja ko eks pe ry ment (Ra skol ni kow chce spraw dzić, do któ rej ka te go rii lu dzi na le ży),
e) od rzu ce nie re li gii,
f) sytuacja siostry,
g) brak zaufania do instytucji państwa,
h) samotność Raskolnikowa.
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6. Zbrod nia i jej wpływ na Ra skol ni ko wa – wy ko rzy sta nie zna jo mo ści ca łe go utwo ru (0–4 pkt)
Na przy kład: 
a) cho ro ba Ra skol ni ko wa (go rącz ka, ma ja ki, prze wi dze nia),
b) pró by ukry cia zbrod ni,
c) wy rzu ty su mie nia,
d) myśli samobójcze,
e) poczucie pustki i bezsensu życia,
f) rozczarowanie sobą,
g) destrukcja więzi z matką,
h) szukanie oparcia, pomocy.

7. Wnio ski (0–3 pkt)
Peł ny wnio sek (3 pkt) 
Wy ja śnie nie, że po przez opi sa nie róż nych mo ty wów po peł nie nia zbrod ni i jej skut ków, Do sto jew ski kry tycz nie oce -
nia idee dru giej po ło wy XIX wie ku – od rzu ce nie norm mo ral nych i Bo ga, kie ro wa nie się „praw da mi ro zu mu” (ra cjo -
na lizm, ma te ria lizm). Stwier dze nie, że we dług Do sto jew skie go waż ne są skut ki da nej idei, a nie – de kla ro wa ne
ce le. 
Czę ścio wy wnio sek (2 pkt) 
Wy ja śnie nie, że Do sto jew ski przed sta wia róż ne mo ty wy po peł nie nia zbrod ni przez Ra skol ni ko wa oraz ana li zu je
wpływ zbrod ni na psy chi kę za bój cy. 
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt) 
Wy ja śnie nie, że istniało kil ka mo ty wów po peł nie nia zbrod ni przez Ra skol ni ko wa. 

II. KOMPOZYCJA (0–5 pkt) 
Kom po zy cję wy pra co wa nia oce nia się wte dy, gdy przy zna ne zo sta ły punk ty za roz wi nię cie te ma tu.

– pod po rząd ko wa na za my sło wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wnętrz nie, przej rzy sta i lo gicz na; peł -
na kon se kwen cja w ukła dzie gra ficz nym (5 pkt)

– upo rząd ko wa na wo bec przy ję te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od ręb nie nie głów nych czę ści (3 pkt) 
– wska zu ją ca na pod ję cie pró by po rząd ko wa nia my śli, na ogół spój na (1 pkt) 

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

III. STYL (0–5 pkt) 
– ja sny, ży wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi; uroz ma ico na lek sy ka (5 pkt) 
– zgod ny z za sto so wa na for mą wy po wie dzi, na ogół ja sny; wy star cza ją ca lek sy ka (3 pkt) 
– na ogół ko mu ni ka tyw ny, do pusz czal ne sche ma ty ję zy ko we (1 pkt) 

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

IV. JĘZYK (0–12 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na skład nia, po praw ne: słow nic two, fra ze olo gia, flek -

sja (12 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne: skład nia, słow nic two, fra ze olo gia i flek sja (9 pkt) 
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w więk szo ści po praw ne: skład nia, słow nic two, fra ze olo -

gia (6 pkt) 
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów skła dnio wych, lek sy kal nych (słow nic two i fra ze olo gia), flek syj nych

(3 pkt)
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów flek syj nych, licz nych błę dów skła dnio wych oraz lek sy kal nych (1 pkt) 

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

V. ZAPIS (0–3 pkt) 
– bez błęd na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne błę dy) (3 pkt) 
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy II stop nia), na ogół po praw na in ter punk cja (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy róż ne go stop nia), in ter punk cja nie za kłó ca ją ca ko mu ni ka cji (mi mo róż nych

błę dów) (1 pkt)

Uwa ga: je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0–4 pkt)


