
Formy wypowiedzi pisemnej 
Kl 4.-8. szk. podst. 

e-mail 
właściwa forma wypowiedzi 1p. 
zapisanie maila nadawcy/ odbiorcy 2 p 
zredagowanie tematu maila 1 p 
treść maila zgodna z poleceniem 1p 
formuły grzecznościowe 2p. poprawny język, ortografia, interpunkcja 2 p. 
odpowiedni styl 1p. 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Instrukcja/przepis 
zachowana forma wypowiedzi – instrukcja 1p.  
jednolita forma czasowników – bezokoliczniki lub rozkazy 1p. 
spójna, logiczna całość 1p. 
poprawność języka 1p. 
poprawność ortograficzna 1p. 
poprawność interpunkcyjna 1p 
czytelny, przejrzysty zapis w punktach 1p. 
określenia sposobu wykonania czynności 1p. 
przepis – składniki z podaniem ilości 1p. 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Kartka pocztowa 
Poprawne zaadresowanie 2 p. 
Podanie : zwrotu do adresata, podpisu 2p. 
Kartka z pozdrowieniami: pozdrowienia, skąd, informacje o pobycie 2p. 
Kartka z życzeniami: życzenia, komu, jakie 2p. 
Ort.i interpunkcja 1 p. 
Język i styl 1 p. 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

List prywatny 
Poprawna forma wypowiedzi – list 1p. 
Realizacja tematu: 2 p. – jeśli temat został rozbudowany (1 p. jeśli został potraktowany pobieżnie i 
dość ogólnie) 
Niezbędne wyróżniki: miejscowość, data, zwrot do adresata, pożegnanie, podpis 2p. 
Trójdzielna kompozycja, odpowiednie proporcje między częściami listu 2p. 
Akapity i spójność 1 p. 
Ortografia 1 p. 
Interpunkcja 1 p. 
Język 1 p. 
Słownictwo, styl 1 p. 
Estetyka 1p. 
Za 4 ostatnie kryteria przyznawane są punkty, jeśli praca zawiera przynajmniej 70 wyrazów 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

List oficjalny 
Poprawna forma wypowiedzi – list 1p. 
Realizacja tematu: 2 p. – jeśli temat został rozbudowany (1 p. jeśli został potraktowany pobieżnie i 
dość ogólnie) 
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Niezbędne wyróżniki: miejscowość, data, zwrot do adresata, pożegnanie, podpis 2p. 
Trójdzielna kompozycja, odpowiednie proporcje między częściami listu 2p. 
Akapity i spójność 1 p. 
Ortografia 1 p. 
Interpunkcja 1 p. 
Język 1 p. 
Słownictwo dostosowane do formuły oficjalnej 1 p. 
Za 4 ostatnie kryteria przyznawane są punkty, jeśli praca zawiera przynajmniej 50 wyrazów 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Ogłoszenie/zaproszenie 
Właściwa forma wypowiedzi 1p.  
Informacje: kto? Komu? Co? Gdzie? Kiedy? 2 p 
Zachęta 1 p 
Nagłówek przyciągający uwagę 1 p. 
Ort i int. 2 p. 
Język 1 p. 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 
Ogłoszenie o zgubie – informacje o właściwościach i cechach przedmiotu 1 p. 
 

Opis dzieła sztuki 
Temat dzieła, autor, tytuł 1p. 
Technika  1p. 
Opis, co przedstawia dzieło – 2 p. 
Rozmieszczenie elementów w przestrzeni 1p. 
Informacje nawiązujące do swoistości artystycznej dzieła- kolorystyka, co oznacza 2p. 
Opinia 1p. 
Kompozycja , akapity 1p. 
Ortografia 1p. 
Interpunkcja 1p. 
Język 1 lub 2 p. 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Opis krajobrazu/miejsca 
Ogólne informacje o krajobrazie 1p. 
Typ krajobrazu 1p. 
Rozmieszczenie elementów w przestrzeni 2p. 
Bogactwo środków językowych 2 p. 
Kompozycja, akapity 1p. 
Opinia, uzasadnienie 1p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p. 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Opis przedmiotu 
Co to jest? Gdzie się znajduje? 1p. 
Specyficzne właściwości przedmiotu 1p. 
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Uwzględnienie cech dotyczących: materiału wykonania, kształtu, koloru, rozmiaru, powierzchni, 
zapachu 3p.  
Bogactwo środków opisu 2p. 
Opinia, uzasadnienie 1p. 
Kompozycja, akapity 1p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p. 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Opis przeżyć 
Opisanie sytuacji, której dotyczą uczucia 1p. 
Przedstawienie uczuć 2p. 
Przedstawienie zewnętrznych przejawów uczuć i stanów fizycznych 3 p. 
Podsumowanie – opinia 1p. 
Spójność, logika 1p. 
Akapity 1 p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Opis postaci 
Przedstawienie postaci 1 p 
Informacje na temat wyglądu 2 p. 
Przedstawienie cech charakteru – 4 , 5 kl. 1p – 2p. 
Przedstawienie cech charakteru, usposobienia, umysłowości – 3 p. 
Zainteresowania 1 p. 
Uzasadnienie cech 2p. 
Podsumowanie – opinia 1p. 
Spójność, logika 1p. 
Akapity 1 p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

wywiad 
Zachowanie konstrukcji pytań i odpowiedzi 1 p 
Wyróżnienia graficzne 1 p. 
Przedstawienie postaci , zapowiedź tematu 1 p. 
Podziękowanie, pożegnanie 1 p. 
Rozwinięcie tematu 2 p. 
Spójność, logika 1p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 



Formy wypowiedzi pisemnej 
Kl 4.-8. szk. podst. 

recenzja 
przedstawienie przedmiotu recenzji 1 p. 
informacje o przedmiocie, rzeczowość (np. temat dzieła, data i rok wydania) 2 p. 
Stosowanie słów, wyrażeń oceniających 1p 
Zachęta/zniechęcenie, uzasadnienie 2p. 
Spójność, logika 1p. 
Akapity 1 p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Sprawozdanie 
Zgodność z tematem i formą 1p. 
Kto? Gdzie? Dokąd? Kiedy? Po co? 2p. 
Przebieg 2p. 
Ocena wydarzeń 1p. 
Stosowanie słów oznaczających następstwo w czasie 1 p. 
Opinia 1p. 
Spójność, logika 1p. 
Akapity 1 p. 
Ortografia 1 p. 
Język 2 p. 
Interpunkcja 1p 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Notatka 
Zgodność z tematem 1 p. 
Poprawność merytoryczna 2p. 
Przejrzystość 1p.  
Ortografia 1p. 
Interpunkcja 1 p.  
Język 1p. 
 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Opowiadanie dla kl. 4. – 6. 
Zgodność z tematem i formą wypowiedzi 1p. 
Rozwinięcie tematu/zainteresowanie  i urozmaicenie 5p. 
Kompozycja w tym akapity 2p. 
Konsekwentna narracja 1p. 
Słownictwo i styl 1 p. 
Ortografia 2p.  
Interpunkcja 1p. 
Język 2 p. 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
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Rozprawka/przemówienie/artykuł 
 

1. Realizacja tematu wypowiedzi – 0-2p.  
Sprawdzane tu jest 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.  
Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.  

2. Elementy retoryczne – 0-5p.  
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie 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 
zapisane w porządku argument – kontrargument.  
3. Kompetencje literackie i kulturowe – 0-2p.  
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy: uczeń wykorzystał 
znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów – jeżeli polecenie 
tego wymagało) 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.  
4. Kompozycja tekstu – 0-2p.  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał 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.  
5. Styl – 0-2p.  
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie 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). Oceniając język wypowiedzi, 
najpierw oceniony zostanie zakres użytych środków językowych, a następnie – ich poprawność. 
Ostateczna liczba punktów ustalona będzie na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi, 
zgodnie z poniższą tabelą.  
6. Język – 0-4p.  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie • 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 • czy 
środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób swobodny i 
precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu. W ocenie egzaminator 
uwzględni również liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.  
7. Ortografia – 0-2p. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba 
błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.  
8. Interpunkcja – 0-1p. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba 
błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.  
Uwagi dodatkowe: 1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie ona oceniona na 0 pkt. 2. Jeżeli w 
wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź 
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sprawdzający przyzna 0 pkt. 3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt. 4. Jeżeli wypowiedź nie 
zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), sprawdzający przyzna 0 pkt w każdym kryterium. 5. Jeżeli 
wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów 
twórczych/ elementów retorycznych oraz kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach sprawdzający 
przyzna 0 punktów. 6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z 
podręcznika, zadania zawartego w arkuszu testu lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego 
ucznia, wówczas praca ucznia zostanie oceniona na 0p. 7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych 
lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi mogą nie być przyznane punkty 
za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała oceni 

Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

Opowiadanie dla kl. 7. – 8.  
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 pkt  
 
Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.  
 

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 pkt  
 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 innych tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) 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.  

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, a list – zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i 

zwrot pożegnalny • 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 pkt  

 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 pkt • Odpowiedni do treści i formy 

wypowiedzi. • Jednolity.  

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 • czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób 
swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu. W ocenie 
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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. 4p. 
7.Ortografia 
2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 1 pkt 2–3 błędy ortograficzne. 0 pkt 4 lub więcej błędów 
ortograficznych. 
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 2 pkt Nie więcej niż 3 błędy 
ortograficzne. 1 pkt 4–6 błędów ortograficznych. 0 pkt 7 lub więcej błędów ortograficznych. 
8. Interpunkcja 
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów interpunkcyjnych, 
które uczeń popełnił w wypowiedzi. 1 pkt Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 0 pkt 6 lub 
więcej błędów interpunkcyjnych. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 1 pkt 
Nie więcej niż 7 błędów interpunkcyjnych. 0 pkt 8 lub więcej błędów interpunkcyjnych. 
 
Praca podlega ocenie, jeśli jest zgodna z tematem i formą wypowiedzi 
 

 


