MODEL OCENIANIA
Nr Przykładowe odpowiedzi
zad.
1. Egipt – C, Grecja – A, Mezopotamia – D,
Izrael– B
2. Odpowiedź - D
3. Odpowiedź - B
4. A – sfinks, B – piramidy (piramida)

Punktacja Zasady przydzielania punktów
Minimum 3 poprawne odpowiedzi
0–1
0–1
0–1
0–1

Oddziaływanie czynników
atmosferycznych (wiatru, słońca, deszczu,
zmiany temperatury powietrza)
Działalność człowieka (wojny, kradzieże,
turyści, wandale)
Bądź uczciwy. Szanuj życie drugiego
człowieka. Bądź dobry. Bądź życzliwy. Itp.

0–1

7.

Fakty: np. rzeka sama wylewa, nawadnia,
chłop sieje zboże, wypędza świnie na rolę
Opinia: np. chłop egipski nie musiał ciężko
pracować

0–2

8.
9.
10.
11.
12.

1 - C, 2 - B, 3 – A
C
B, E
B
Źródło D - autor: Herodot, temat: np.
Rolnictwo w starożytnym Egipcie, Metody
uprawy roli przez chłopów egipskich.
Źródło F – autor: Tukidydes, temat: np.
Charakterystyka demokracji ateńskiej,
Ustrój polityczny Aten.
A, C, F
Kryteria oceny

0–1
0–1
0–1
0–1
0–2

5.

6.

13.
14.

0–2

0–1
0–5
0–1
0–1
0–1

0–1

1

1 pkt za obydwie poprawne
odpowiedzi
1 pkt za logiczną odpowiedź

1 pkt za każdą poprawnie
sformułowaną odpowiedź
(wybranie wartości uniwersalnej
i zapisanie jej zgodnie z
poleceniem)
1 pkt za poprawnie wypisany fakt,
1 pkt za poprawnie wypisaną
opinię

1 pkt za poprawną odpowiedź
1 pkt za podanie autorów obu
źródeł
1 pkt za poprawne podanie
tematów obu źródeł
1 pkt za trzy poprawne odpowiedzi
Uczeń otrzymuje „0” punktów,
jeżeli praca jest niezgodna z
tematem.
zastosowanie środków wyrazu
o charakterze perswazyjnym
zachowanie logicznej kompozycji
i spójności
zachowanie poprawności
językowej: składniowej, fleksyjnej,
leksykalnej, frazeologicznej
(dopuszczalny jeden błąd
językowy)
przestrzeganie poprawności
ortograficznej (dopuszczalny jeden
błąd)

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

44 p.n.e.

44 n.e.

C
System rządów – E, G
Gospodarka – I, N
Nauka – A, K
Technika – B, H
Literatura – C, J
C
D
B
„Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki”
aby podkreślić wspólną dla miłości i bogini
cechę wytrwałości, niezniszczalności itp.
C
D
C

2

0–1

przestrzeganie zasad
interpunkcyjnych (dopuszczalny
jeden błąd)

0–1

1 pkt za obie poprawnie
zaznaczone daty

0–1
0–2

0–1
0–1
0–1
0–2
0–1
0–1
0–1
0 – 17

1 pkt za wybranie 10 osiągnięć
cywilizacji starożytnych
1 pkt za przyporządkowanie ich
właściwym dziedzinom

1 pkt za wypisanie porównania,
1 pkt za określenie funkcji

Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Kryteria oceny
I
TEMAT (0 - 7 pkt)
1. Cały tekst jest zgodny z tematem.
2. Rozwinięcie obejmuje:
a) podanie trafnego przykładu,
b) komentowanie przykładu,
c) podsumowanie rozważań, wnioskowanie,
d) realizowanie tematu zgodnie z przyjętą i uzasadnioną przez ucznia
koncepcją.
3. Praca jest poprawna pod względem merytorycznym.
4. W treści zostały uwzględnione konteksty.
II
KOMPOZYCJA (0 - 3 pkt)*
5. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
6. Tekst jest spójny (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy
poszczególnymi częściami pracy).
7 Tekst jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione
powtórzenia).
III
JĘZYK I STYL (0 - 4 pkt)*
8. Poprawnie (pod względem znaczeniowym) stosuje słownictwo, również w
związkach frazeologicznych.
8a.. Poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy wyrazy w zdania i zdania
pojedyncze w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych
struktur zdaniowych).
8b. Trafnie dobiera środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy,
nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie
stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów
obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy
na to, powiedzmy).
9. Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy
wypowiedzi).
IV
ZAPIS (0 - 3 pkt)*
10. Ortografia jest poprawna.

11. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy).

Razem

Punktacja

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

0-1
0-1
0-1

0-3
(dopuszczalne
trzy błędy,
niezależnie od
kategorii)

3 bł. - 3 pkt
4 bł. - 2 pkt
5 bł. - 1 pkt
6 bł. - 0 pkt

0-1

0-2
0 bł. - 2 pkt
1 bł. - 1 pkt
2 bł. - 0 pkt
0-1
0 - 17

* - Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż 1/2 wymaganej
objętości.
Uwaga! Uczeń otrzymuje „0” punktów za zadanie rozszerzonej odpowiedzi, jeżeli praca
jest niezgodna z tematem.
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