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Klucz punktowania zadań
(arkusz dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących)

KWIECIEŃ 2011

POLSCY PISARZE – LAUREACI NAGRODY NOBLA
Numer
zadania
1.
2.

Liczba
Odpowiedzi poprawne
punktów
0–1
B
0–2
narodziny: 1833 r. – I połowa XIX
wieku
śmierć: 1896 r. – II połowa XIX wieku

Zasady przyznawania punktów
2 punkty za właściwe zaznaczenie na
osi czasu narodzin i śmierci
1 punkt za właściwe zaznaczenie na
osi czasu jednej daty

3.

0–2

Np.:
Nagrodę Nobla przyznaje się za wybitne
zasługi w dziedzinie nauki, literatury
(osiągnięcia naukowe, literackie) lub za
zasługi dla społeczeństwa i ludzkości.
Nagrody te są przyznawane co roku 10
grudnia (w rocznicę śmierci Alfreda
Nobla).

2 punkty za podanie obu właściwych
odpowiedzi
1 punkt za podanie jednej właściwej
odpowiedzi (wystarczy wymienić
jedną dziedzinę)

4.

0–1

4, 1, 3, 2

5.

0–2

TAK, NIE, TAK, NIE

1 punkt za właściwe ponumerowanie
czterech zdań
2 punkty za rozpoznanie czterech
zdań
1 punkt za rozpoznanie trzech zdań

6.
7.
8.
9.

0–1
0–1
0–1
0–1

B
D
A
rymy

10.

0–2

TAK, TAK, NIE, NIE

11.

0–2

trasa
osoba bliska uczuciowo
dużo kosztowała

12.

0–2

lekarstwo (chininę)
polują
bardzo dobry
powodzeniem, dobrze

2 punkty za wszystkie poprawne
uzupełnienia
1 punkt za trzy poprawne uzupełnienia

13.

0–1

Np.:
Nel uwierzyła, gdy Staś zdobył dla
niej chininę.

1 punkt za właściwą odpowiedź

14.

0–1

1 punkt za wskazanie pięciu cech

15.
16.

0–1
0–2

opiekuńczy, odważny, odpowiedzialny, spokojny, rozsądny, mądry
C
NIE, NIE, NIE, TAK

17.
18.

0–1
0–1

C
B

1 punkt za podanie właściwego terminu
2 punkty za rozpoznanie czterech
zdań
1 punkt za rozpoznanie trzech zdań
2 punkty za wszystkie poprawne
wyjaśnienia.
1 punkt za dwa poprawne wyjaśnienia
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2 punkty za rozpoznanie czterech
zdań
1 punkt za rozpoznanie trzech zdań

19.
20.

0–1
0–2

B
ilustrowanie książek
zbieranie pocztówek
wykonywanie pocztówek
udzielanie rad młodym poetom
(odpowiadanie na listy poetów)

21.

0–1

Np.:
Nie lubi udzielać wywiadów, bo
wszystko, co ma do powiedzenia
o sobie, jest w jej wierszach.
lub
Nie lubi odpowiadać na pytania związane ze swoim życiem.

22.

0–5

23.

0–2

24.
25.

0–1
0–13

Kryteria oceny zadania RO (ogłoszenie)
1. Czy zgodzi się Pani udzielić mi wywiadu?
2. Kiedy zaczęła Pani pisać wiersze?
3. O czym najbardziej lubi Pani pisać
w swoich utworach?
4. Jak zareagowała Pani na wiadomość
o przyznaniu Pani nagrody?
A
Kryteria oceny zadania RO (opis)

2 punkty za trzy poprawne odpowiedzi
1 punkt za dwie poprawne odpowiedzi
1 punkt za właściwe wyjaśnienie

2 punkty za wszystkie poprawne
uzupełnienia
1 punkt za trzy poprawne uzupełnienia

Zadanie 22. – ogłoszenie
Zakres
Treść

Język
Ortografia
i interpunkcja

Kryteria oceny

Punktacja

Napisanie ogłoszenia:
– uwzględnienie informacji kto, dla kogo, kiedy, gdzie i jaki jest program spotkania – 3 punkty,
– pominięcie 1 informacji – 2 punkty,
– pominięcie 2 informacji – 1 punkt,
– pominięcie 3 i więcej informacji – 0 punktów.
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

0–3

0–1
0–1
0–5

Przykłady odpowiedzi
Ogłoszenie
Samorząd szkolny organizuje dla uczniów naszego gimnazjum spotkanie z poetką Wisławą Szymborską. Odbędzie się ono 4 maja 2011 roku o godz. 13.00 w auli szkolnej. Poetka przeczyta swoje najpiękniejsze wiersze oraz odpowie na pytania młodzieży.

Uwaga!
Samorząd szkolny naszego gimnazjum organizuje spotkanie z poetką Wisławą Szymborską, laureatką
Nagrody Nobla. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godz. 15.00 w bibliotece szkolnej. W programie
m.in. wspólne czytanie wierszy. Będzie też okazja do zadawania pytań.
Organizatorzy
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Zadanie 25. – opis fotografii
Zakres
Realizacja tematu

Punktacja
Kryteria oceny
Po 1 punkcie za logiczną odpowiedź na każde z podanych pytań.

0–7

Zachowanie spójności wypowiedzi.

0–1

Stosowanie odpowiedniego słownictwa, zachowanie poprawności fleksyjnej i składniowej
(3 punkty, gdy wystąpi od 0 do 3 błędów,
2 punkty, gdy wystąpi od 4 do 6 błędów,
1 punkt, gdy wystąpi od 7 do 9 błędów,
0 punktów, gdy wystąpi powyżej 9 błędów).
Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy).

0–3

Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2 błędy).

0–1

Kompozycja
Język

0–1

Ortografia
Interpunkcja
Suma punktów

0–13

Punkty za język, ortografię i interpunkcję przyznaje się wtedy, gdy praca zawiera co najmniej
cztery pełne zdania.
Przykłady odpowiedzi
Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi znajduje się ciekawa rzeźba – pomnik polskiego pisarza Władysława Reymonta, laureata literackiej Nagrody Nobla. Pomnik umieszczono na ulicy przed jakimś budynkiem.
Pisarz ukazany jest jako sympatyczny starszy pan z brodą i wąsami. Jest ubrany w garnitur, koszulę
z krawatem i półbuty. Siedzi na kufrze, jakby dopiero przyjechał do miasta, i bacznie obserwuje ulicę.
W jednej ręce trzyma książkę albo notes, a w drugiej pióro.
Władysław Reymont wygląda tak, jakby zastanawiał się, jak opisać to, co dzieje się na ulicy.

Widoczny na fotografii pomnik przedstawia polskiego pisarza Władysława Reymonta. Znajduje się
on na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
Pomnik ukazuje mężczyznę w starszym wieku, z brodą i w okularach. Jest ubrany w garnitur, koszulę i krawat. Reymont siedzi na kufrze. W rękach trzyma prawdopodobnie notes i pióro. Być może
zapisuje to, co zaobserwował.
Za pomnikiem Reymonta stoją samochody, a dalej znajduje się jakiś budynek.
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