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Klucz odpowiedzi i schemat punktowania
dotyczy: punktowania odpowiedzi uczniów bez dysfunkcji i s abo widz cych
- zestaw egzaminacyjny GH-A1 i GH-A4

ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNI TYCH
Nr zadania
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Za ka d poprawn odpowied ucze otrzymuje 1 punkt

PRZYK ADOWE ODPOWIEDZI I KRYTERIA PUNKTOWANIA
ZADA OTWARTYCH
Uwaga! W zadaniach krótkiej odpowiedzi dopuszczalne s inne sformu(owania, je*li trafnie oddaj
podany przyk(adowo sens.
Numer
zadania

Odpowied poprawna

Punktacja

Zasady przydzielania punktów

21

Np. Przyk!adem zachowania fair play
mo%e by' post powanie Jerzego Kuleja,
polskiego boksera, który zawsze walczy!
szlachetnie.
lub: Walka Jerzego Kuleja.

0–1

1 punkt za poprawne sformu(owanie
przyk(adu na podstawie tekstu
0-1 za form*
1 punkt – za zachowanie formy pytania we
wszystkich sformu(owanych wypowiedziach

Przyk(adowe pytania:

22

1. Co Pan s.dzi na temat wspó!czesnego sportu?
lub: Co Pan s.dzi na temat komercjalizacji sportu?
2. Czy wci.% aktualne jest w sporcie
poj cie sportowego zachowania?
3. Co Pan s.dzi na temat nagrody fair
play?

0–3

Uwaga !
Wypowiedzenia zredagowane przez pisz cego
nie mog budzi1 w tpliwo*ci, e s pytaniami, niezale nie od tego, czy maj na ko cu znak zapytania.
Nie dyskwalifikujemy pyta , które maj
b( d sk(adniowy – oczekuje si4 pytania
komunikatywnego.
0-1-2 za tre-.
1 punkt – za sformu(owanie dwóch pyta dotycz cych zagadnie kluczowych dla poszczególnych akapitów
2 punkty – za sformu(owanie wszystkich
pyta dotycz cych zagadnie kluczowych
wskazanego akapitu.

1
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23

24

25

26

pi kno, szlachetno1', uczciwo1'

• rzut oszczepem
• bieg d!ugodystansowy lub bieg marato ski,
lub maraton, lub bieg na 10 000 metrów
• bieg sprinterski lub bieg krótkodystansowy, lub bieg na 100 metrów

A – VIII w.p.n.e.
B – IV w.n.e.
C – XIX w.n.e.
Rok 2003 jest czwartym rokiem XXVII
Olimpiady.

0–1

1 punkt za poprawne podanie trzech warto*ci
olimpijskich wymienionych w tek*cie I
1 punkt za poprawne podanie nazw
trzech dyscyplin wyobra onych na ilustracjach.

0–1

Uwaga!
Uznajemy odpowied za poprawn , je*li
pisz cy wyra nie odró ni( bieg d(ugoi krótkodystansowy.

0–1

1 punkt za poprawne oznaczenie na osi
czasu wszystkich trzech faktów historycznych wymienionych w poleceniu

0–1

1 punkt za poprawne okre*lenie podanego
roku

1 punkt za wypowiedzenie, które jest
krótkim has(em

27

Wypowiedzenie ma posta1 has(a
promuj cego sport – krótka sentencja,
która mo e by1 u yta jako zasada
post4powania, dewiza, motto.

0–1

Uwaga!
Nie nale y oczekiwa1 oryginalnych
wypowiedzi, mo na zaakceptowa1 równie
znane slogany np. Sport to zdrowie!
B! dów j zykowych nie bierzemy pod
uwag , je1li nie zak!ócaj. sensu
wypowiedzi.

2
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KRYTERIA OCENY PLANU – zad. 28.

Kryteria

01. Realizacja
tematu

02. J$zyk

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

01.01. Program dotyczy uroczysto*ci otwarcia igrzysk.
01.02. Program zawiera nast4puj ce cztery informacje:
zapalenie znicza, wci gniecie flagi, od*piewanie
hymnu, z(o enie przysi4gi (kolejno*1 informacji nie
jest istotna, wynika z zamys(u pisz cego).
01.03. W programie uj4to punkt/punkty spoza tekstu II
zawieraj cy element wprowadzenia uroczysto*ci
(np. przybycie w(adz, powitanie uczestników,
przemówienie prezydenta, przemarsz uczestników).

0–1
0–1

We wszystkich punktach zastosowano równowa niki zda .

0–1

0–1

Ortografia i interpunkcja jest poprawna.
Dopuszczalny 1 b!.d ortograficzny i 1 b!.d interpunkcyjny.

03. Zapis

Uwaga!
Je eli w zapisie kolejnych punktów ucze pos(uguje si4
numeracj , wymagane s wielkie litery na pocz tku punktów
i kropki na ko cu.
Je eli
ucze
stosuje
wypunktowanie,
powinien
konsekwentnie u ywa1 ma(ych liter oraz interpunkcji:
przecinki lub *redniki na ko cu kolejnych zapisów mog , ale
nie musz wyst4powa1.
Razem:

0–1

0–5
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KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI – zad. 29.
Kryteria oceny

Zasady przyznawania punktów

Uwagi

Punktacja

01.01. Tekst jest we fragmentach
zgodny z tematem.

0-1

Rozwini$cie obejmuje:

01. Temat
(0 – 5 pkt)

przyczyna, cel lub okoliczno*ci
01.02.
przynajmniej
dwie podj4cia tematu
informacje wprowadzaj ce

0-1

01.03. odwo(anie si4 do znaczenia
ruchu olimpijskiego lub idea(ów
olimpijskich

0-1

01.04. sformu(owanie dwóch
przyk(adów lub argumentów
wynikaj cych z tekstów zawartych
w zestawie

0-1

01.05. zako czenie wypowiedzi
02.01. Tekst ma kompozycj4
trójdzieln z zachowaniem w(a*ciwych
proporcji.
02.02. Tekst jest spójny i logicznie
02.Kompozycja*
uporz dkowany.
(0 – 4 pkt)
02.03. Zosta(y zachowane formalne
wyró niki listu.
02.04. Umiej4tnie wprowadzono
cytat.

uogólniaj ca my*l, sentencja, puenta
lub wyra enie w(asnych uczu1 lub
przypomnienie powodu uroczysto*ci itp.

0-1

niezale nie od tego, jak pisz cy podzieli(
tekst na akapity

0-1

wyst4puj
zwroty i wyra enia
porz dkuj ce wypowied

0-1

adresat, nadawca, datowanie

0-1
0-1

Poprawne (pod wzgl4dem znacze0–2
niowym) zastosowanie s(ownictwa, 0–2 b(.–2pkt
03.01. Tekst jest poprawny pod
równie w zwi zkach frazeolo- 3–5 b(.–1pkt
wzgl4dem j4zykowym.
gicznych. Poprawna odmiana wyrazów 6 b(.–0pkt
oraz sk(adnia.
03. J$zyk i styl*
np. pojawiaj si4 pytania retoryczne,
03.02. Trafnie dobrane *rodki
(0 – 4 pkt)
powtórzenia, wykrzykniki, zwroty
0–1
stylistyczne.
grzeczno*ciowe
03.03. Styl jest funkcjonalny.

04. Zapis*
(0 – 3 pkt)

04.01. Ortografia jest poprawna.
04.02. Interpunkcja jest poprawna.

dostosowany do wymaganej formy
wypowiedzi: wznios(y, uroczysty,
emocjonalny

0–1

0 b(. – 2 pkt
1 b(. – 1 pkt
2 b(. – 0 pkt

0–2

dopuszczalne 3 b! dy

0–1
Razem:

0 - 16

* Punktów z tych kategorii nie przyznaje si4, je*li praca jest krótsza ni ¾ strony.
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