ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ DO ARKUSZA Od księgi do książki
ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH
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ODPOWIEDZI I PUNKTACJA DO ZADAŃ OTWARTYCH
Uwaga!
W zadaniach krótkiej odpowiedzi dopuszczalne są inne sformułowania, jeśli trafnie oddają
podany przykładowo sens.
W zadaniach krótkiej odpowiedzi nie oceniamy ortografii i interpunkcji.
Nr
Poprawna odpowiedź
zadania
21.
a – 1101-1200,
b – 1001-1100, c – 1401-1500.
22.

Liczba
Zasady przydzielania
punktów
punktów
0 – 1 1 punkt przyznaje się
za wpisanie wszystkich
oznaczeń literowych.
Np. jest inspiracją dla twórców,
0 – 1 1 punkt przyznaje się
przysięga się na nią w sądach, jest
za podanie dwóch
świętą księgą dla różnych religii
przykładów na podstawie
tekstu II.
Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi: „nie
myśląc o tym, oddychamy nią i
myślimy”(nie jest to konkretny
przykład).

23.

Np.
J. Kochanowski Czego chcesz od nas,
Panie... – stworzenie świata –
Michał Anioł Stworzenie Adama –
stworzenie świata
Michał Anioł Pieta – ukrzyżowanie
J. S. Bach Pasja wg św. Jana –
ukrzyżowanie

0–2

1 punkt przyznaje się
za podanie autora i tytułu
dzieła, w którym motyw ten
został wykorzystany;
1 punkt przyznaje się
za podanie przykładu motywu
biblijnego występującego
w tekstach kultury.
Uwaga:
1 punkt przyznaje się również, jeżeli
uczeń nie podał przykładu motywu
biblijnego, ale wymienił autora
i tytuł dzieła zainspirowanego
treścią „Biblii”.

24.

Np.
Kiedy czytamy książki, możemy
uczestniczyć w przygodach bohaterów,
nie tylko w swoich własnych.
W trakcie lektury mamy szansę
przeżywać emocje nieznane w naszym
życiu, bo utożsamiamy się z bohaterami
i dzięki temu możemy żyć ich życiem.
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0–1

1 punkt za wyjaśnienie sensu
cytatu.

25.

Np.
Książka Mały Książę Antoine’a
de Saint Exupéry’ego powinna znaleźć
się na liście „lektur wszech czasów”,
ponieważ
porusza
zagadnienia
dotyczące ponadczasowych wartości
ważnych w życiu każdego człowieka.

0–1

1 punkt przyznaje się
za sformułowanie trafnego
argumentu wskazującego
na wyjątkową wartość
wybranej książki.

Władca pierścieni J. R. R. Tolkiena jest
książką, która powinna się znaleźć
na liście „lektur wszech czasów”,
ponieważ
porusza
zagadnienia
interesujące czytelnika w każdym
wieku i w każdym czasie.
Uwaga!
Dopuszcza się zastosowanie innego
sformułowania w zapisie argumentu niż
sugerowany w miejscu przeznaczonym na
odpowiedź pod warunkiem, że uwzględnia
ono wszystkie podane elementy (imię
i nazwisko autora oraz tytuł książki).

ZADANIE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI
Nr
Liczba
Zasady przydzielania
Poprawna odpowiedź
zadania
punktów
punktów
26.
Np.
0 – 3 1 punkt przyznaje się
1. Uzyskanie zgody autora
za wymienienie pięciu działań
na uczestniczenie w promocyjnym
związanych z organizowaniem
spotkaniu.
spotkania promocyjnego
2. Wyznaczenie daty i miejsca
z autorem nowej powieści
spotkania.
dla młodzieży;
3. Wynajęcie sali.
1 punkt przyznaje się
4. Zaplanowanie przebiegu spotkania.
za chronologiczny układ
5. Zamieszczenie w prasie ogłoszenia
planu;
o spotkaniu.
1 punkt przyznaje się
za jednorodną formę
wypowiedzi (równoważniki
zdania lub zdania).
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ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Zadanie 27.
KRYTERIA OCENY ZAPROSZENIA
Kryteria

Zasady przyznawania punktów
• wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca,
1. Realizacja tematu
czasu oraz celu;
• zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym.
2. Kompozycja
Zachowanie spójnej kompozycji.
Wypowiedź jest poprawna pod względem fleksyjnym,
3. Poprawność
leksykalnym, frazeologicznym i składniowym;
językowa
dopuszczalny 1 błąd.
4. Poprawność
ortograficzna
i interpunkcyjna

Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym; dopuszczalny 1 błąd ortograficzny
oraz 1 błąd interpunkcyjny.
Razem:
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Punkty
0–1
0–1
0–1
0–1

0–1
0–5

ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Zadanie 28.
KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA
Kryteria oceny
I
TEMAT (0 – 6)

Punkty

1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem.
2. Rozwinięcie obejmuje:
a) podanie tytułu i autora książki;
b) wykazanie się znajomością przywołanego tekstu literackiego
pod względem wartości obecnych w treści utworu lub walorów
artystycznych książki;
c) sformułowanie co najmniej dwóch argumentów;
d) rozwinięcie uzasadnienia.
3. Podsumowanie rozważań.
II
KOMPOZYCJA (0 – 3)*
4. Trójdzielna kompozycja z zachowaniem odpowiednich proporcji.

0–1

0–1

5. Spójność tekstu (językowe nawiązania między poszczególnymi częściami pracy).

0–1

6. Logiczne uporządkowanie (brak nieuzasadnionych powtórzeń myślowych).
III
JĘZYK I STYL (0 – 4)*
7. Poprawność leksykalna i frazeologiczna.
(dopuszczalne trzy
Poprawność fleksyjna, słowotwórcza i składniowa.
błędy, niezależnie
Trafny dobór środków językowych (brak
od kategorii)
nieuzasadnionego powtarzania wyrazów,
3 błędy – 3 punkty;
nadużywania wyrazów obcych, mieszania stylów).
4 błędy – 2 punkty;
5 błędów – 1 punkt;
6 błędów – 0 punktów.
8. Funkcjonalność stylu (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy
wypowiedzi).
IV
ZAPIS (0 – 3)*
9. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy).
10. Poprawność ortograficzna: praca bezbłędna – 2 punkty;
1 błąd – 1 punkt;
2 błędy – 0 punktów.
Razem:

0–1

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1

0–3

0–1

0–1
0–2

0 – 16

*Jeżeli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii.
Uwaga! Uczeń nie otrzymuje punktów za wypracowanie, które nie jest zgodne z tematem.
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ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Zadanie 27.
KRYTERIA OCENY ZAPROSZENIA DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI
TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
Kryteria
1. Realizacja
tematu

Zasady przyznawania punktów
• wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca,
czasu oraz celu;
• zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym.
2. Kompozycja
Zachowanie spójnej kompozycji.
3. Poprawność
Wypowiedź jest poprawna pod względem fleksyjnym,
językowa
leksykalnym, frazeologicznym i składniowym;
dopuszczalny 1 błąd.
4. Poprawność
Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym
ortograficzna
i interpunkcyjnym; dopuszczalne 2 błędy ortograficzne
i interpunkcyjna oraz 2 błędy interpunkcyjne.
Razem:
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Punkty
0–1
0–1
0–1
0–1

0–1

0–5

ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Zadanie 28.
KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI
TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
Kryteria oceny
I
TEMAT (0 – 6)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem.
2. Rozwinięcie obejmuje:
a) podanie tytułu i autora książki;
b) wykazanie się znajomością przywołanego tekstu literackiego
pod względem obecnych w jego treści wartości lub walorów
artystycznych utworu;
c) sformułowanie co najmniej dwóch argumentów;
d) rozwinięcie uzasadnienia.

Punkty

0–1
0–1
0–1

3. Podsumowanie rozważań.

0–1
0–1
0–1

II
KOMPOZYCJA (0 – 3)*
4. Trójdzielna kompozycja z zachowaniem odpowiednich proporcji.

0–1

5. Spójność tekstu (językowe nawiązania między poszczególnymi częściami pracy).

0–1

6. Logiczne uporządkowanie (brak nieuzasadnionych powtórzeń myślowych).
III
JĘZYK I STYL (0 – 4)*
7. Poprawność leksykalna i frazeologiczna.
(dopuszczalne trzy
Poprawność fleksyjna, słowotwórcza i składniowa.
błędy, niezależnie
Trafny dobór środków językowych (brak
od kategorii)
nieuzasadnionego powtarzania wyrazów,
3 błędy – 3 punkty;
nadużywania wyrazów obcych, mieszania stylów).
4 błędy – 2 punkty;
5 błędów – 1 punkt;
6 błędów – 0 punktów.
8. Funkcjonalność stylu (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy
wypowiedzi).
IV
ZAPIS (0 – 3)*
9. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 4 błędy).

0–1

0–3

0–1

0–1

10. Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 4 błędy).

0–1

11. Zapis umożliwia komunikację.

0–1
Razem:

0 – 16

*Jeżeli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii.
Uwaga! Uczeń nie otrzymuje punktów za wypracowanie, które nie jest zgodne z tematem.

strona 6 z 6

