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Próbny egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych.
Odpowiedzi i punktacja zada! do arkusza !eglarze.
ODPOWIEDZI DO ZADA" ZAMKNI#TYCH
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ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADA" OTWARTYCH
Uwaga!
Nie przyznaje si$ punktów za cytowanie, je%li ucze! nie by& o to proszony.
W zadaniach krótkiej odpowiedzi dopuszczalne s' inne sformu&owania, je%li trafnie oddaj' podany przyk&adowo sens. W zadaniach krótkiej odpowiedzi nie ocenia si$ ortografii i interpunkcji.
Numer
zadania
21.

22.

23.

24.

25

Odpowied( poprawna

Punktacja

np.: Leonid Teliga mo!e by" wzorem
do na#ladowania, poniewa! konsekwentnie d$!y% do zrealizowania swoich marze&; osi$gn$% wyznaczony cel mimo choroby; by% pierwszym Polakiem, który samotnie op%yn$% kul' ziemsk$; pozosta%
skromny, chocia! dokona% wielkiego czynu...
np.: Nie mo!na si' w pe%ni cieszy" nawet
z wielkiego sukcesu, je#li zwyci'stwu
towarzysz$ nieprzewidziane problemy
i zmartwienia - w przypadku L. Teligi
by%a to choroba.

0-1

Np. I. Byli oni jednak, tak jak inni ludzie
renesansu, !"dni wiedzy o #wiecie, dlatego uparcie d"!yli do realizacji swoich
marze$. lub uparcie d"!yli do realizacji
swoich marze$.
II. By% zdolny ch%opi&ce marzenia o wielkiej przygodzie z !elazn" konsekwencj"
realizowa' - krok po kroku, przez ca%e
lata, z wiar" w ostateczny sukces. lub By%
zdolny ch%opi&ce marzenia realizowa'
przez ca%e lata.
A. – IV p.n.e., B. - VII p. n. e. lub VI p. n.
e. albo VII, VI p. n. e., C. - XX,
D. – X
A. Leonid Teliga, B. Krzysztof Kolumb,
C. Leif Eriksson

0-1

0-1

0-1

0-1

Zasady przydzielania
punktów
1 punkt za argument
wynikaj$cy bezpo#rednio
z tekstu II (tak!e za przekszta%cenie stwierdzenia
z tekstu b'd$ce argumentem)

1 punkt za wyja#nienie
uwzgl'dniaj$ce informacje z tekstu II (w formie
uogólnienia lub konkretnego przyk%adu, które
#wiadcz$ o rozumieniu
sentencji)
1 punkt za wypisanie
zda& z obydwu tekstów

1 punkt za wpisanie
wszystkich oznacze&
literowych
1 punkt za podpisanie
wszystkich karykatur
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I. ZADANIE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI

Numer
zadania
I.

Odpowied( poprawna

Punktacja

np.: Leonid Teliga (polski !eglarz) pod
koniec swojej wyprawy zachorowa% (musia% zmaga" si' z bólem, cierpieniem),
ale zrealizowa% swój zamiar - op%yn$% dooko%a kul' ziemsk$ (zaznaczy% polski #lad
na kuli ziemskiej).

0-3

Zasady przydzielania
punktów
1 punkt za najwa!niejsze
informacje wy%$cznie z
wypowiedzi L. Teligi
(podane nie w postaci
metafory);
! np. dop%yn$% do
celu, osi$gn$% cel,
zrealizowa% zamiar, op%yn$% kul'
ziemsk$
i
! np. zmaga% si' z
bólem, cierpia%.
Dopuszcza si' równie!
odpowied( w pierwszej
osobie.
1 punkt za zwi'z%o#"
wypowiedzi
1 punkt za spójno#" informacji

II. ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Zad. II.
KRYTERIA OCENY ZAWIADOMIENIA
Kryteria
1. Realizacja tematu !
!
2. Kompozycja
3. J'zyk

4. Zapis
Razem:

Zasady przyznawania punktów
Punktacja
0-1
okre#lenie miejsca, czasu, tematu oraz organizatora
dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej
0-1
(np. poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze
perswazyjnym)
spójno#" wypowiedzi
0-1
poprawno#" j'zykowa - s%ownictwo, odmiana wyrazów,
0-1
budowa zda& pojedynczych i z%o!onych (nie powtarzaj$
si' te same struktury zdaniowe; nie pojawiaj$ si': kolokwializmy, wielos%owie, wieloznaczno#", nieuzasadnione
powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 b%"d
ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 b%"d ortogra0-1
ficzny i 1 b%"d interpunkcyjny)
0-5
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III. ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Zad. III.
KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA

Kryteria oceny
Punktacja
1
TEMAT (0 - 7 pkt)
Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.
0-1
Rozwini'cie tematu obejmuje:
a) podanie trafnego przyk%adu (odwo%anie si' do jednej postaci),
0-1
b) trafny dobór informacji o wybranej postaci,
0-1
0-1
c) pos%u!enie si' informacjami w funkcji argumentacyjnej,
d) wnioskowanie wynikaj$ce z realizacji tematu,
0–1
e) podsumowanie rozwa!a&.
0–1
Praca jest poprawna pod wzgl'dem rzeczowym.
0-1
2
KOMPOZYCJA (0 - 3 pkt)*
Tekst ma kompozycj' trójdzieln$ z zachowaniem w%a#ciwych proporcji.
0-1
Tekst jest spójny (istniej$ j'zykowe nawi$zania pomi'dzy poszczególnymi cz'0-1
#ciami pracy).
Tekst jest logicznie uporz$dkowany (nie pojawiaj$ si' nieuzasadnione powtórze0-1
nia).
3
J)ZYK I STYL (0 - 4 pkt)*
Poprawne (pod wzgl'dem znaczeniowym) s%ownictwo, równie! w zwi$zkach fra0-3
zeologicznych.
(dopuszczalne
trzy b%&dy,
Poprawna odmiana wyrazów oraz %$czenie wyrazów w zdania i zda& pojedynniezale!nie od
czych w zdania z%o!one (nie pojawia si' powtarzanie tych samych struktur zdakategorii)
niowych).
3
b%. - 3 pkt
Trafnie dobrane #rodki j'zykowe (nie pojawiaj$ si': wulgaryzmy, nieuzasadnione
4 b%. - 2 pkt
kolokwializmy, wielos%owie, wieloznaczno#", mieszanie stylów, nieuzasadnione
powtarzanie wyrazów, nadu!ywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyra!e& 5 b%. - 1 pkt
6 b%. - 0 pkt
typu: praktycznie rzecz bior"c, dajmy na to, powiedzmy).
Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypo0-1
wiedzi).
4
ZAPIS (0 - 3 pkt)*
Ortografia jest poprawna.
0-2
0 b%. - 2 pkt
1 b%. - 1 pkt
2 b%. - 0 pkt
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 b%&dy).
0-1
0 - 17
Razem
* - Punktów z tych kategorii nie przyznaje si', je#li praca jest krótsza ni! po%owa wymaganej
obj'to#ci. Uwaga! Ucze! nie otrzymuje punktów za wypracowanie, je)eli w ca&o%ci jest
ono niezgodne z tematem.

