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PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Język polski
Klucz punktowania

Zadania wyboru wielokrotnego
Numer 
zadania

1. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Poprawna 
odpowiedź

D A C B D C B A C D A B D C B D A

1 pkt –  każda poprawna odpowiedź

0 pkt –  niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadania typu prawda –  fałsz i na dobieranie
Numer 
zadania

Poprawna 
odpowiedź

Punktacja Zasady przyznawania punktów

2. 2.2. P 0–1 1 pkt –  zaznaczenie poprawnej odpowiedzi
0 pkt –  zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi

7. 7.1. P
7.2. P
7.3. F

0–1 1 pkt –  zaznaczenie trzech poprawnych odpowiedzi
0 pkt –   zaznaczenie mniej niż trzech poprawnych odpowiedzi lub 

brak odpowiedzi

8. 8.1. A
8.2. A
8.3. B

0–1 1 pkt –  zaznaczenie trzech poprawnych odpowiedzi
0 pkt –   zaznaczenie mniej niż trzech poprawnych odpowiedzi lub 

brak odpowiedzi

21. 21.2. F 0–1 1 pkt –  zaznaczenie poprawnej odpowiedzi
0 pkt –  zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi

22. 22.1. B
22.2. B

0–1 1 pkt –  zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi
0 pkt –   zaznaczenie mniej niż dwóch poprawnych odpowiedzi lub 

brak odpowiedzi

Zadanie krótkiej odpowiedzi
Numer 
zadania

Poprawna odpowiedź Punktacja Zasady przyznawania punktów

23. np.
Podobna myśl w Małym Księciu jest wyrażo-
na słowami: „dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” [lub 
„dobrze widzi się tylko sercem”, lub „Najważ-
niejsze jest niewidoczne dla oczu”].
Oznaczają one, podobnie jak słowa Ramo-
na ze Szkatułki z motylem, że prawdziwe 
wartości, dobro, piękno, miłość, znajdują 
się w sercu człowieka, w jego wnętrzu. Aby 
odkryć prawdziwe wartości, trzeba patrzeć 
sercem – zaangażować uczucia, gdyż samymi 
oczyma nie można dostrzec tego, co napraw-
dę ważne, nie można poznać dobra i piękna 
człowieka i świata. Wygląd zewnętrzny nie 
świadczy o wartości człowieka czy świata, na-
leży dokładnie kogoś/coś poznać, by dostrzec 
i docenić jego prawdziwą wartość. 
Należy uznać także inne wyjaśnienie zgodne 
z wymową fragmentów.

0–2 2 pkt –   wypisanie właściwego zdania 
i wyjaśnienie przesłania wyni-
kającego z obu cytatów

1 pkt –   wypisanie właściwego zdania 
bez wyjaśnienia przesłania lub 
wyjaśnienie cytatu zamiesz-
czonego w poleceniu zgodne 
z jego przesłaniem bez wypi-
sania zdania 

0 pkt –   wypisanie niewłaściwego 
zdania lub wyjaśnienie cytatu 
niezgodne z przesłaniem 
utworu lub brak odpowiedzi
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Zadanie rozszerzonej odpowiedzi
Zadanie 24.

Kryteria oceny rozprawki
Kryteria oceniania Punktacja

I. TREŚĆ (0–4)

Poziom 4: 
–  praca odnosi się do problemu sformułowanego w temacie
–  przedstawia stanowisko autora
–  zawiera trafną i wnikliwą argumentację
–  zachowuje logikę wywodu: teza, argumentacja, podsumowanie

4 pkt

Poziom 3:
–  praca odnosi się do problemu sformułowanego w temacie
–  przedstawia stanowisko autora
–  zawiera trafną argumentację
–  w przeważającej części zachowuje logikę wywodu

3 pkt

Poziom 2: 
–  praca w przeważającej części odnosi się do problemu sformułowanego w temacie
–  przedstawia stanowisko autora
–  zawiera częściowo trafną argumentację

2 pkt

Poziom 1: 
–  praca jest luźno związana z problemem sformułowanym w temacie
–  przedstawia stanowisko autora
–  zawiera próbę argumentacji

1 pkt

Poziom 0: 
–  praca niezwiązana z problemem sformułowanym w temacie
–  praca nie zawiera argumentacji (np. inna forma wypowiedzi)

0 pkt

II. SEGMENTACJA TEKSTU (0–1)

Poziom 1: 
–  zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja podkreśla logikę wywodu, jest celowa i konse-

kwentna
1 pkt

Poziom 0: 
–  brak logicznego uporządkowania treści, segmentacja przypadkowa lub jej brak

0 pkt

III. STYL (0–1)

Poziom 1: 
–  styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi, występują wyrażenia podkreślające 

spójność tekstu oraz ukazujące punkt widzenia piszącego
1 pkt

Poziom 0: 
–  styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi

0 pkt

IV. JĘZYK (0–2)

Poziom 2: 
–  dopuszczalne 4 błędy językowe (składniowe, fleksyjne, leksykalne, frazeologiczne)

2 pkt

Poziom 1: 
–  dopuszczalnych 5 błędów językowych

1 pkt

Poziom 0: 
–  więcej niż 5 błędów językowych

0 pkt
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V. ORTOGRAFIA (0–1)

Poziom 1: 
–  dopuszczalne 2 błędy
W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:
–  dopuszczalne 4 błędy

1 pkt

Poziom 0: 
–  więcej niż 2 błędy
W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:
–  więcej niż 4 błędy

0 pkt

VI. INTERPUNKCJA (0–1)

Poziom 1: 
–  dopuszczalne 3 błędy
W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:
–  dopuszczalne 4 błędy

1 pkt

Poziom 0: 
–  więcej niż 3 błędy
W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:
–  więcej niż 4 błędy

0 pkt

Razem: 0–10

Uwaga!
Za wypowiedź w innej formie niż rozprawka i na inny temat niż podany w poleceniu nie przyznaje się punktów.
Jeśli praca jest krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca, nie przyznaje się punktów za kryteria II, III, IV, V, VI.

* Kod umożliwia dostęp do wszystkich materiałów zawartych w serwisie gieldagimnazjalna.pl przez 14 dni od daty aktywacji
(pierwsze użycie kodu). Kod należy aktywować do dnia 31.12.2016 r.

Wybierz

NAJLEPSZY SERWIS DLA 
GIMNAZJALISTÓW
Zdecydowanie

▸ WIĘCEJ ZADAŃ
▸ PEŁEN DOSTĘP do całego 
serwisu przez 2 tygodnie*!

Zaloguj się na gieldagimnazjalna.pl

Wpisz swój kod

Odblokuj dostęp do bazy tysięcy zadań i arkuszy

Przygotuj się do egzaminu z nami!

1

2

3

4

W W W . g i e l d a g i m n a z j a l n a . p l

DLA CIEBIE:

TWÓJ KOD DOSTĘPU
BE

ZP
ŁA

TNA DOSTAWA

NAJLEPSZE ZAKUPy 
PRZED EgZAmINEm!

-15%

SUPER RABAT
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