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ARKUSZ VI 
 

KRYTERIA OCENIANIA  
 
 
 

ZADANIE 15 
 

Proszę zaznaczyć w tabeli przyznaną liczbę punktów i zsumować wynik. Kryteria oceniania 
znajdują się na następnych stronach.  
Maksimum 36 punktów.         

 
 

ZADANIE 
16 

 
Treść 

 
Forma 

 
Bogactwo 
językowe 

 
Poprawność 

językowa 

 
Razem 

Maksymalna liczba 
punktów 9 9 9 9 36 

Poziom A B C A B C A B C A B C 
liczba uzyskanych 
punktów   9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 

 

 
 

PROSZĘ PRZENIEŚĆ PRZYZNANĄ LICZBĘ PUNKTÓW NA KARTĘ OCENY. 
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Ocenianie wypowiedzi pisemnej /poziom rozszerzony/  

według podkryteriów głównych i drugorzędnych 
 
W kryterium formy i poprawności językowej wyodrębnione zostały podkryteria główne  
i drugorzędne (podkryteria drugorzędne podane zostały w tabeli kursywą). Podkryteria 
główne mają dwukrotnie większą wagę niż podkryteria drugorzędne.  
 
Oceniając pracę w kryterium formy stosujemy podkryteria główne i drugorzędne  
w następujący sposób: 
np. zdający 
1. częściowo zachowuje określoną formę wypowiedzi - pomija wstęp lub zakończenie, a więc 
w tym podkryterium kwalifikujemy pracę na poziomie B, 

2. zachowuje w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, a zatem w tym 
podkryterium również kwalifikujemy pracę na poziomie B, 

3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, czyli w tym podkryterium kwalifikujemy 
pracę na poziome C, 

4. przekracza podane granice objętości pracy ponad 10%, czyli w tym podkryterium również 
kwalifikujemy pracę na poziomie C. 

 
Wartość pierwszych dwóch podkryteriów liczymy podwójnie: 

1. BB, 
2. BB, 
3.  C, 
4.  C 

 
Ponieważ w ocenie formy zdecydowanie przeważa kwalifikacja pracy na poziome B, nie 
może znaleźć się ona na granicy poziomów B i C. (Gdyby wszystkie cztery podkryteria miały 
tę samą wagę, praca oceniona byłaby na granicy poziomów B i C, a zatem otrzymałaby 3-4 
punktów.) Według zaproponowanego schematu oceniania praca powinna otrzymać 5 
punktów. 

 
Podobnie przy ocenie pracy w kryterium poprawności językowej stosujemy podkryteria 
główne i drugorzędne w następujący sposób: 
np. zdający 
1. popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne, zakłócające komunikację, czyli w tym 

podkryterium kwalifikujemy pracę na poziomie C, 
2. popełnia błędy ortograficzne, niezmieniające znaczenia wyrazów, popełnia nieliczne błędy 

ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazów, a więc w tym podkryterium kwalifikujemy 
pracę na poziomie B, 

3. popełnia dość liczne błędy interpunkcyjne, czyli w tym podkryterium kwalifikujemy pracę 
na poziomie B. 

 
Wartość pierwszego podkryterium liczymy podwójnie: 

1. CC, 
2. B, 
3. B 

 
W ostatecznej ocenie w kryterium poprawności językowej pracę kwalifikujemy na granicy 
poziomów B i C. (Gdyby wszystkie trzy podkryteria miały tę samą wagę, w ocenie 
przeważałaby kwalifikacja pracy na poziomie B, czyli mogłaby uzyskać 5 punktów.) Według 
zaproponowanego schematu oceniania praca powinna otrzymać 3-4 punkty. 
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Sprawozdanie  

 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

I. TREŚĆ: 
rozumie  temat 
  
tworzy spójny tekst  
 
 
 
dostosowuje treść do  formy: 
- określa czas i miejsce 

oraz streszcza 
wydarzenie/ wydarzenia 

 
- odtwarza 

wydarzenie/wydarzenia 
w szczegółach 

- podaje komentarze ludzi 
lub plany konkretnych 
działań, które powinny 
być podjęte 

 
 
zna realia danego obszaru  
językowego (wprowadzamy  
to kryterium, jeżeli temat  
wymaga  ich znajomości ) 

 
1. formułuje wypowiedź zgodną   

z tematem 
2.  tworzy wypowiedź w pełni  

spójną, harmonijną, podpo-
rządkowaną wyraźnej myśli  
przewodniej 

3.  określa czas i miejsce wyda-
rzenia/ wydarzeń i uwzglę-
dnia wszystkie ważne 
elementy w streszczeniu 

4.  odtwarza wydarzenie/ wyda-
rzenia trafnie dobierając 
szczegóły 

 
5.  podaje komentarze ludzi lub 

plany konkretnych  działań, 
które powinny być podjęte 
odnosząc je do opisanych 
wydarzeń/ opisanego wyda-
rzenia  

6. poprawnie posługuje się  
  wiedzą dotyczącą realiów  
  danego obszaru językowego 

 
1. formułuje wypowiedź 

częściowo zgodną z tematem 
2.  nie potrafi zachować 

ciągłości myślowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewną 
logikę w tekście 

3.  określa czas i miejsce wyda-
rzenia/wydarzeń i uwzglę-
dnia większość  ważnych 
elementów w streszczeniu 

4.  odtwarza wydarzenie/ wyda-
rzenia najczęściej  trafnie 
dobierając szczegóły 

 
5.  podaje komentarze ludzi lub 

plany konkretnych  działań, 
które powinny być podjęte 
częściowo odnosząc je do 
opisanych wydarzeń / opisa-
nego wydarzenia 

6. na ogół poprawnie posługuje 
się wiedzą dotyczącą realiów  
danego obszaru językowego  

 
1.  formułuje wypowiedź zna-

cznie odbiegającą od tematu 
2.  tworzy wypowiedź w dużym  

stopniu niespójną, niekonse- 
kwentną  

 
3.  określa czas i miejsce wyda-

rzenia/wydarzeń lecz nie  
uwzględnia  ważnych 
elementów  w streszczeniu 

4. odtwarza wydarzenie/ wyda-
rzenia często  nietrafnie 
dobierając szczegóły 

 
5.  podaje komentarze ludzi lub 

plany konkretnych  działań, 
które powinny być podjęte 
luźno odnosząc je do opisa-
nych wydarzeń/opisanego 
wydarzenia 

6. popełnia dość liczne błędy 
logiczne i/lub rzeczowe doty- 
czące realiów danego 
obszaru językowego 
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PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

II. FORMA: 
realizuje określoną formę  
wypowiedzi: 

- uwzględnia wszystkie 
części pracy (tytuł, 
wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie) 

- zachowuje właściwe 
proporcje między 
częściami pracy 

graficznie wyodrębnia 
główne części pracy, 
zachowuje określoną            
w zadaniu objętość pracy 

 
1.  konsekwentnie przestrzega  

określonej formy wypowie-    
dzi - uwzględnia wszystkie 
części pracy (tytuł, wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie) 

2.  zachowuje właściwe propor-
cje między częściami pracy 

 
3. wykazuje pełną konsekwencję 

w układzie graficznym pracy  
4. zachowuje objętość pracy  

w granicach określonych 
 w poleceniu 

 
1.  częściowo zachowuje okre-

śloną formę wypowiedzi - 
      pomija  tytuł  
 
 
2.  zachowuje w miarę właściwe 

proporcje między częściami 
pracy 

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy 

4   przekracza podane granice 
objętości pracy do 10% 

 
1.  w niewielkim stopniu zacho-

wuje określoną formę 
wypowiedzi  - pomija dwie 
części pracy lub realizuje je 
fragmentarycznie 

2. nie zachowuje właściwych   
    proporcji między częściami  
    pracy 
3. nie wyodrębnia graficznie 

głównych części pracy 
4  przekracza podane granice  

objętości pracy ponad 10% 
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PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

III. BOGACTWO    
      JĘZYKOWE: 
stosuje słownictwo i frazeolo- 
gię zgodnie  z tematem i for- 
mą wypowiedzi 
stosuje struktury składniowe  
zgodnie z tematem i formą  
wypowiedzi 
 
dostosowuje styl do celu  
wypowiedzi  

 
 
1. stosuje  urozmaicone słowni-

ctwo i frazeologię na pozio-
mie zaawansowanym 

2.  stosuje urozmaicone struktu-
ry składniowe na poziomie  
zaawansowanym,szczególnie  
stronę bierną, m. zależną i 
niezależną. 

3.  zachowuje jednorodny styl,  
adekwatny do treści i formy 

 
 
1.  stosuje  słownictwo na pozio-  

mie średniozaawansowanym,  
     stosuje nieliczne powtórzenia 
2.  stosuje mało urozmaicone  
   struktury składniowe na pozio-  
    mie średniozaawansowanym 
 
 
3.  zachowuje poprawny styl 

 
 
1.  stosuje  słownictwo na pozio-

mie podstawowym i stosuje 
liczne powtórzenia 

2.  posługuje się zakresem stru-
ktur składniowych na pozio-
mie podstawowym i stosuje 
liczne powtórzenia 

 
3.   stosuje nieporadny styl, lecz  
      praca jest zrozumiała 

PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

IV. POPRAWNOŚĆ  
JĘZYKOWA: 

stosuje zgodnie z normą  
struktury morfosyntaktyczne,  
zasady ortografii i interpunkcji 
 
 
 
stosuje środki językowe,  
uwzględniając temat i formę  
wypowiedzi  

 
 
1.  popełnia drobne, sporadyczne  

błędy gramatyczne i leksy-
kalne, niezakłócające komu-
nikacji 

2.  popełnia nieliczne błędy  
ortograficzne, niezmienia-
jące  znaczenia wyrazów 

 
 
3.  popełnia sporadyczne błędy   

interpunkcyjne 

 
 
1.  popełnia dość liczne błędy 

gramatyczne i leksykalne, 
zakłócające  w nieznacznym 
stopniu komunikację,  

2.  popełnia błędy ortograficzne,   
niezmieniające znaczenia 
wyrazów oraz  nieliczne  
błędy ortograficzne zmie-
niające znaczenie wyrazów  

3.  popełnia  dość czne błędy  li
interpunkcyjne 

 
 
1.  popełnia liczne błędy grama-

tyczne i leksykalne, zakłó-
cające komunikację,  

 
2.  popełnia błędy ortograficzne, 

niezmieniające znaczenia 
wyrazów, popełnia liczne 
błędy  ortograficzne, zmie-  
niające znaczenie wyrazów 

3.  popełnia liczne błędy inter-
punkcyjne 
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PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 
W punktacji wypowiedzi uwzględniamy stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię abiturienta. 
Jeżeli praca nie spełnia wymogów określonych przez dane kryterium przyznaje się zero punktów. Praca w całości niezgodna z tematem  lub 
nieczytelna   nie podlega ocenie.  

Uwaga: Kryteria drugorzędne oznaczono w tabeli kursywą.  
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 Rozprawka (essay) 

 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

I. TREŚĆ: 
rozumie  temat 
  
tworzy spójny tekst  
 
 
dostosowuje treść do  formy: 
- formułuje tezę 
 
- omawia temat 
 
 
- podsumowuje temat lub 

podaje swoją opinię 
 
 
zna realia danego obszaru  
językowego (wprowadzamy  
to kryterium, jeżeli temat  
wymaga  ich znajomości ) 

 
1.  formułuje wypowiedź zgodną   

   z tematem 
2.   tworzy wypowiedź w pełni  

    spójną, harmonijną, podpo-
rządkowaną wyraźnej myśli  

    przewodniej 
3.  prawidłowo formułuje tezę 

adekwatną do tematu 
4.  omawia temat, trafnie dobie-  

rając   argumenty za i prze-
ciw 

 
5.  uwzględnia wszystkie ważne    

elementy w podsumowaniu 
lub podaje swoją opinię 

 
6.  poprawnie posługuje się   

wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru językowego 

 

 
1.  formułuje wypowiedź czę-

ściowo zgodną z tematem 
2.  nie potrafi zachować cią- 

głości myślowej wypowie-
dzi, zachowuje pewną logikę 
w tekście 

3.  formułuje tezę pozostajacą w 
związku z tematem 

4.  omawia temat, częściowo  
trafnie dobierając argumenty 
za i przeciw 

 
5.  uwzględnia większość  waż- 

nych  elementów w podsu-
mowaniu lub podaje swoją 
opinię 

6.  na ogół poprawnie posługuje  
się wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru językowego 

 

 
1.  formułuje wypowiedź zna-

cznie odbiegającą od tematu 
2.  tworzy wypowiedź w dużym  
     stopniu niespójną, niekonse- 
      kwentną 
 
3.  nieudolnie formułuje tezę  

i/lub podaje swoją opinię 
4.  omawia temat, często nie-

trafnie dobierając argumenty 
za i przeciw 

 
5.  nie uwzględnia większości    

ważnych  elementów w pod-
sumowaniu lub podaje nie-
wynikającą z tekstu opinię. 

6.  popełnia dość liczne błędy  
logiczne i/lub rzeczowe           
dotyczące realiów danego 
obszaru językowego 
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PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

II. FORMA: 
realizuje określoną formę  
wypowiedzi: 
 

- uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, roz- 
winięcie, zakończenie) 

- zachowuje właściwe 
proporcje między 
częściami pracy 

graficznie wyodrębnia 
główne części pracy, 
zachowuje określoną            
w zadaniu objętość pracy 

 
1.  konsekwentnie przestrzega  
     określonej formy wypowie-

dzi - uwzględnia wszystkie 
części pracy ( wstęp, 
rozwinięcie – dwa akapity – 
zakończenie) 

2.  zachowuje właściwe propor- 
cje między częściami pracy 

 
3. wykazuje pełną konsekwencję 

w układzie graficznym pracy  
4. zachowuje objętość pracy  

w granicach określonych 
 w poleceniu 

 
1.  częściowo zachowuje okre-

śloną formę wypowiedzi - 
    pomija wstęp lub zakończenie  
 
 
 
2.  zachowuje w miarę właściwe  

proporcje między częściami 
pracy 

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy 

4  przekracza podane granice 
objętości pracy do 10% 

 
1.  w niewielkim stopniu zacho-

wuje określoną formę 
wypowiedzi - pomija dwie 
części pracy lub realizuje je 
fragmentarycznie  

 
2.  nie zachowuje właściwych  

proporcji między częściami 
pracy 

3.  nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy 

4   przekracza podane granice  
objętości pracy ponad 10% PO
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PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

III. BOGACTWO  
       JĘZYKOWE: 
stosuje słownictwo i frazeolo- 
gię zgodnie  z tematem i for- 
mą wypowiedzi 
stosuje struktury składniowe  
zgodnie z tematem i formą  
wypowiedzi 
 
dostosowuj  styl do celu  e
wypowiedzi 

 
 
1.  stosuje  urozmaicone słowni-

ctwo i frazeologię na pozio-
mie zaawansowanym 

2.  stosuje urozmaicone stru-
ktury składniowe na 
poziomie zaawansowanym 

 
3.  zachowuje jednorodny styl,  
     adekwatny do treści i formy 

 
 
1.  stosuje  słownictwo na pozio-  
     mie średniozaawansowanym,  
     stosuje nieliczne powtórzenia 
2.  stosuje mało urozmaicone  
    struktury składniowe na po-

ziomie średniozaawanso-
wanym 

3.  zachowuje poprawny styl 

 
 
1.  stosuje  słownictwo na po-

ziomie podstawowym i sto-
suje liczne powtórzenia 

2.  posługuje się zakresem stru-
ktur składniowych na pozio-
mie podstawowym i stosuje 
liczne powtórzenia 

3.  stosuje nieporadny styl, lecz  
      praca jest zrozumiała 

PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

IV. POPRAWNOŚĆ  
JĘZYKOWA: 

stosuje zgodnie z normą  
struktury morfosyntaktyczne,  
zasady ortografii i interpunkcji 
 
 
 
stosuje środki językowe,  
uwzględniając temat i formę  
wypowiedzi  

 
1.  popełnia drobne, sporadyczne  

błędy gramatyczne i leksy-
kalne, niezakłócające komu-
nikacji 

2.  popełnia nieliczne błędy  
     ortograficzne, niezmieniające  
     znaczenia wyrazów  
 
 
3.  popełnia sporadyczne błędy 

interpunkcyjne 

 
1.  popełnia dość liczne błędy 

gramatyczne i leksykalne, 
zakłócające  w nieznacznym 
stopniu komunikację, 

2.  popełnia błędy ortograficzne, 
niezmieniające znaczenia 
wyrazów, popełnia nieliczne  
błędy ortograficzne zmienia-
jące znaczenie wyrazów  

3.  popełnia  dość liczne błędy  
      interpunkcyjne 

 
1.  popełnia liczne błędy gra-

matyczne i leksykalne, 
zakłócające komunikację, 

 
2.  popełnia błędy ortograficzne,   

niezmieniające znaczenia 
wyrazów, popełnia liczne 
błędy  ortograficzne, zmie- 
niające znaczenie wyrazów 

3.  popełnia liczne błędy inter-
punkcyjne 
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PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 
 
W punktacji wypowiedzi uwzględniamy stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię abiturienta. 
Jeżeli praca nie spełnia wymogów określonych przez dane kryterium przyznaje się zero punktów. Praca w całości niezgodna z tematem  lub 
nieczytelna  nie podlega ocenie. 

Uwaga: Kryteria drugorzędne oznaczono w tabeli kursywą. 
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Opowiadanie (narrative) 

 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

I. TREŚĆ: 
rozumie  temat 
  
tworzy spójny tekst  
 
 
 
dostosowuje treść do  formy: 
- określa tło akcji 
 
- odtwarza wydarzenia 

prowadzące do 
wydarzenia głównego 

- przedstawia wydarzenie 
główne  

- opisuje reakcje ludzi, 
przedstawia wnioski i 
konsekwencje 
wydarzenia 

 
zna realia danego obszaru  
językowego (wprowadzamy  
to kryterium, jeżeli temat  
wymaga  ich znajomości ) 

 
1.  formułuje wypowiedź zgo- 

dną  z tematem 
2.  tworzy wypowiedź w pełni  

    spójną, harmonijną, podpo-
ządkowaną wyraźnej myśli  r

   przewodniej 
3.  określa czas, miejsce wyda-  

rzeń i  bohaterów 
4.  logicznie odtwarza wydarze- 

nia prowadzące do wydarze-
nia  głównego 

 
5.  szczegółowo przedstawia   

wydarzenie główne 
6.  logicznie opisuje reakcje lu- 

dzi, przedstawia wnioski  
i konsekwencje wydarzenia 

 
 
7.   poprawnie posługuje się   

wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru językowego 

 

 
1.  formułuje wypowiedź czę-

ściowo zgodną z tematem 
2.  nie potrafi zachować  ciągło- 

ści myślowej wypowiedzi, 
zachowuje pewną logikę w 
tekście 

3.  określa czas, miejsce wyda-  
rzeń i  bohaterów 

4.  częściowo logicznie odtwarza  
wydarzenia prowadzące do 
wydarzenia głównego 

 
5.  niezbyt szczegółowo przed- 

stawia wydarzenie główne 
6.  częściowo logicznie opisuje  

reakcje ludzi, przedstawia 
wnioski i konsekwencje 
wydarzenia 

 
7.  na ogół poprawnie posługuje 

się wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru językowego 

 

 
1.  formułuje wypowiedź zna-

cznie odbiegającą od tematu 
2.  tworzy wypowiedź w dużym  

   stopniu niespójną, niekonse- 
      kwentną 
 
3.  określa  tylko czas lub miej- 

sce wydarzeń lub bohaterów 
4.  w małym stopniu logicznie  

odtwarza wydarzenia prowa-
dzące do wydarzenia głów-
nego 

5.  ogólnie przedstawia wyda- 
rzenie główne 

6.  w małym stopniu logicznie  
opisuje reakcje ludzi, przed-
stawia wnioski i konse-
kwencje wydarzenia 

 
7.  popełnia dość liczne  błędy   

logiczne i/lub rzeczowe           
dotyczące realiów danego 
obszaru językowego 
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II. FORMA: 
realizuje określoną formę  
wypowiedzi: 

- uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, roz- 
winięcie, zakończenie) 

- zachowuje właściwe 
proporcje między 
częściami pracy 

graficznie wyodrębnia 
główne części pracy, 
zachowuje określoną            
w zadaniu objętość pracy 

 
1.  konsekwentnie przestrzega  
     określonej formy wypo-

wiedzi - uwzględnia wszy-
stkie części  pracy ( wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie) 

2.  zachowuje właściwe propor-  
cje między częściami pracy 

 
3. wykazuje pełną konsekwencję 

w układzie graficznym pracy  
4. zachowuje objętość pracy  

w granicach określonych 
 w poleceniu 

 
1.  częściowo zachowuje okre-

śloną formę wypowiedzi – 
pomija wstęp lub zakoń-
czenie 

 
2.  zachowuje w miarę właściwe  

proporcje między częściami 
pracy 

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy 

4  przekracza podane granice 
objętości pracy do 10% 

 
1.  w niewielkim stopniu zacho-

wuje określoną formę 
wypowiedzi – pomija dwie 
części pracy lub realizuje je 
fragmentarycznie 

2.  nie zachowuje właściwych 
proporcji między częściami 
pracy 

3.  nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy 

4   przekracza podane granice  
objętości pracy ponad 10% PO

ZI
O

M
 K

O
M

PO
ZY

C
JI

 

PUNKTACJA    9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1 

III. BOGACTWO     
      JĘZYKOWE: 
stosuje słownictwo i frazeolo- 
gię zgodnie  z tematem i for- 
mą wypowiedzi 
stosuje struktury składniowe  
zgodnie z tematem i formą  
wypowiedzi 
 
 
 
 
dostosowuj  styl do celu  e
wypowiedzi 

 
1.  stosuje  urozmaicone słow-

nictwo i frazeologię na po-
ziomie zaawansowanym 

2.  stosuje urozmaicone stru-
ktury składniowe na pozio-
mie zaawansowanym, 
szczególnie mowę zależną i 
niezależną , technikę zwaną 
flashback narration  oraz  
struktury stosowane w opi-  

     sie, np. konstrukcję ACI z 
czasownikami postrzegania 

3.  zachowuje jednorodny styl,  
     adekwatny do treści i formy 

 
1.  stosuje  słownictwo na pozio-  
     mie średniozaawansowanym,  
     stosuje nieliczne powtórzenia 
2.  stosuje mało urozmaicone  
     struktury składniowe na po-

ziomie średniozaawanso-
wanym 

 
 
 
 
 
3.  zachowuje poprawny styl 

 
1.  stosuje  słownictwo na po-

ziomie podstawowym i 
stosuje liczne powtórzenia 

2.  posługuje się zakresem stru-
ktur składniowych na po-
ziomie podstawowym 
i stosuje liczne powtórzenia 

 
 
 
 
 
3.  stosuje nieporadny styl, lecz  

praca jest zrozumiała 
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IV. POPRAWNOŚĆ  
JĘZYKOWA: 

stosuje zgodnie z normą  
struktury morfosyntaktyczne,  
zasady ortografii i interpunkcji 
 
 
 
stosuje środki językowe,  
uwzględniając temat i formę  
wypowiedzi  

 
1.  popełnia drobne, sporadyczne  

błędy gramatyczne i leksy-
kalne, niezakłócające komu-
nikacji 

2.  popełnia nieliczne błędy  
     ortograficzne, niezmieniające  
     znaczenia wyrazów 
 
 
3.  popełnia sporadyczne błędy   

interpunkcyjne 

 
1.  popełnia dość liczne błędy 

gramatycz ne i leksykalne, 
zakłócające  w nieznacznym 
stopniu komunikację, 

2.  popełnia błędy ortograficzne, 
niezmieniające znaczenia 
wyrazów, popełnia nieliczne  
błędy ortograficzne zmie-
niające znaczenie wyrazów  

3.  popełnia  dość liczne błędy  
     interpunkcyjne                         

 
1.  popełnia liczne błędy grama-

tyczne i leksykalne, zakłó-
cające komunikację,  

 
2.  popełnia błędy ortograficzne, 

niezmieniające znaczenia 
wyrazów, popełnia liczne 
błędy  ortograficzne, zmie- 
niające znaczenie wyrazów 

3.  popełnia liczne błędy inter-
punkcyjne 
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W punktacji wypowiedzi uwzględniamy stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię abiturienta. Jeżeli praca nie spełnia 
wymogów określonych przez dane kryterium, przyznaje się zero punktów. Praca w całości niezgodna z tematem lub nieczytelna nie podlega 
ocenie.  

Uwaga: Kryteria drugorzędne oznaczono w tabeli kursywą. 

 


