Klucz punktowania zadań testu GH-7-092
Bajki i baśnie
Zadania zamknięte
Numer zadania

2.

3.

7.

8.

9. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 23. 24. 25. 26.

Odpowiedź poprawna

C

D

A

B

D

B

C

B

D

B

A

B

B

C

D

Zadania otwarte
Numer
Liczba
Odpowiedzi poprawne
zadania punktów
0 – 2 A. nie
1.
B. tak
C. tak
D. nie
0 – 1 Morały umieszcza się w bajkach, by
4.
pouczyć, dać wskazówkę
postępowania.
[odpowiedzi niepoprawne: chwalić,
rozweselać, ośmieszać, krytykować]
0 – 2 Fragment 1. – bajka
5.
Fragment 2. – baśń
6.

0–1

11.

0–2

12.

0–1

16.

0–1

19.

0–1

20.

0–2

21.

0–3

22.

0–1

Np.:
Jest to utwór wierszowany, a z treści
płynie nauka (zawiera morał).
2. 1759 r.
3. 1766 r.
6. 1795 r.
1. 1751 r.
4. 1772 r.
5. 1779 r.
1735 r. – XVIII w.
1801 r. – XIX w.
na pierwszym planie
1. nie
2. tak
3. tak
4. tak
Np.:
Piotr był biedny, ponieważ ludzie nie
zamawiali u niego portretów.
Ludzie chcieli, żeby portrety malował
Jan, ponieważ na jego obrazach
wyglądali lepiej niż w rzeczywistości.
B. Zamek Królewski w Warszawie
C. Koloseum w Rzymie
D. kościół Mariacki w Krakowie
A. tak
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Zasady przyznawania punktów
2 punkty za cztery poprawne
odpowiedzi
1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi
1 punkt za prawidłowe określenie
funkcji morału

2 punkty za dwie poprawne
odpowiedzi
1 punkt za jedną poprawną
odpowiedzi
1 punkt za poprawne uzasadnienie –
podanie co najmniej dwóch argumentów
2 punkty za poprawne
uporządkowanie wszystkich wydarzeń
1 punkt za porządkowanie co najmniej
czterech wydarzeń
1 punkt za poprawne wpisanie obu
dat
1 punkt za podanie właściwego
terminu
1 punkt za prawidłowe rozpoznanie
zdań
2 punkty – po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź
Uwaga: Wypowiedź ucznia nie musi
być poprawnie zbudowanym zdaniem.
3 punkty za trzy poprawne odpowiedzi
2 punkty za dwie poprawne odpowiedzi
1 punkt za jedną poprawną odpowiedź
1 punkt za podanie prawidłowych
odpowiedzi

B. tak
C. nie
27.

0–2

a) prawidłowa kolejność zdań:
a) 1 punkt za prawidłowe
B, E, A, C, D
uporządkowanie dialogu
b) Np.:
b) 1 punkt za prawidłowe wskazanie
Bajka to najczęściej utwór
co najmniej jednej różnicy między
bajką a baśnią
wierszowany, podczas gdy baśń jest
utworem epickim.
lub
W bajce często występują zwierzęta,
a w baśni obok postaci rzeczywistych
występują postacie fantastyczne.
lub
W bajce zawarta jest jakaś nauka,
a w baśni zwykle zwycięża dobro.

Zadanie 28.
Zakres
Treść

Kompozycja
Język
Ortografia
i interpunkcja

Kryteria oceny
Napisanie zaproszenia na podany temat:
uwzględnienie 5 informacji – 2 punkty
uwzględnienie 4 informacji – 1 punkt.
Zachowanie spójności wypowiedzi.
Stosowanie odpowiedniego słownictwa, zachowanie poprawności
fleksyjnej i składniowej (dopuszczalne 2 błędy).
Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd
ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny).
Suma punktów

Punktacja
0–2
0–1
0–1
0–1
0–5

Zadanie 29.
Zakres
Realizacja
tematu

Kompozycja
Język

Ortografia
Interpunkcja

Kryteria oceny
Punktacja
Uwzględnienie w opowiadaniu:
siedmiu informacji wynikających z pytań pomocniczych – 6 pkt
sześciu informacji – 5 pkt
pięciu informacji – 4 pkt
0–6
czterech informacji – 3 pkt
trzech informacji – 2 pkt
dwóch informacji – 1 pkt
jednej informacji – 0 pkt
Zachowanie spójności wypowiedzi.
0–1
Stosowanie odpowiedniego słownictwa, zachowanie poprawności
fleksyjnej i składniowej
(2 punkty, gdy wystąpi od 0 do 3 błędów,
0–2
1 punkt, gdy wystąpi od 4 do 6 błędów,
0 punktów, gdy wystąpi powyżej 6 błędów).
Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy).
0–1
Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2 błędy).
0–1
Suma punktów
0 – 11

Punkty za język, ortografię i interpunkcję przyznaje się wtedy, gdy praca zawiera co
najmniej pięć zdań.
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