Schemat oceniania zadań egzaminacyjnych części humanistycznej
„Naród bez państwa”
(dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących)
Nr zad.

Przykładowe odpowiedzi

Punktacja

Zasady przydzielania punktów

1.

4. Jan Henryk Dąbrowski
został dowódcą Legionów
Polskich.
1. W 1795 r. ziemie polskie
podzielono między Rosję,
Prusy i Austrię.
2. Wielu Polaków wyjechało
z kraju.
5. śołnierze często śpiewali
pieśń „Jeszcze Polska nie
umarła...”.
6. Dzisiaj ta pieśń jest
hymnem
państwowym
Polski.
3.
Napoleon
Bonaparte
zgodził się na utworzenie we
Włoszech
Legionów
Polskich.
Odp. C
Odp. A
Odp. A
Odp.
1. śołnierze chętnie śpiewali
pieśń „Jeszcze ...”, poniewaŜ
słowa tej pieśni dawały
nadzieję na odzyskanie
wolności.
2. Hymn państwowy śpiewa
się w czasie państwowych
świąt.
Odp. Rosja, Prusy, Austria.

0–2

Przyznaje się 2 punkty za prawidłową
kolejność wydarzeń.
Przyznaje się 1 punkt, gdy wystąpią 2
błędy w chronologii wydarzeń, tzn. gdy
obok dwóch wydarzeń zostanie wpisany
niewłaściwy numer. W pozostałych
wypadkach - 0 punktów.

Odp. B
Odp. C
Odp. B
Odp. D
Odp. A
Odp.
1. Adam Mickiewicz
szczególnie uroczyście
obchodził dzień 24 grudnia,
poniewaŜ miał w tym dniu
urodziny

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0-4

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

0–1
0–1
0–1
0–3

0–1

1

Przyznaje się po 1 punkcie za kaŜdą
prawidłową odpowiedź oraz 1 punkt za
dwie odpowiedzi w formie zdań (=
zawierające orzeczenie). Dopuszcza się
odpowiedzi zdaniami wybranymi z
tekstu oraz inaczej sformułowane, niŜ
przykładowe, np. zdania pojedyncze lub
tylko zdania podrzędne zaczynające się
od „poniewaŜ”, „bo”.
Przyznaje się 1 punkt za trzy
prawidłowe nazwy, wpisane we
właściwe miejsca na mapie.

Przyznaje się po 1 punkcie za kaŜdą
prawidłową odpowiedź oraz 1
dodatkowy punkt za 3 odpowiedzi w
formie zdań (=zawierające orzeczenie).
Dopuszcza się odpowiedzi zdaniami
wybranymi z tekstu oraz inaczej

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
Suma

i imieniny.
2. Spędzał wigilię w
więzieniu w 1823 roku.
3. Adam Mickiewicz napisał
„Pana Tadeusza”, poniewaŜ
tęsknił za ojczyzną.
odp. A
odp. D
odp.
Było to powstanie
listopadowe .
W 1863 r. zaczęło się
powstanie styczniowe.
Nie udało się odzyskać
wolności (lub
niepodległości).
odp.
Joachim Lelewel - historyk
Adam Mickiewicz - poeta
Fryderyk Chopin kompozytor
Juliusz Słowacki - poeta
odp. B
odp. D
odp. D
odp. A
odp.
Sytuacja polskich uczniów
była trudna. - TAK
Za mówienie na lekcjach po
polsku były nagrody. - NIE
W domach Polacy
potajemnie czytali polskie
ksiąŜki.
-TAK
W polskich domach
śpiewano niemieckie pieśni.
- NIE
Uczniowie z Wrześni byli
dobrymi Polakami. - TAK
odp. C
odp. C
odp. D
odp. B
odp. A

sformułowane, niŜ przykładowe, np.
zdania pojedyncze lub tylko zdania
podrzędne zaczynające się od
„poniewaŜ”, „bo”.

0–1
0–1
0–2

0–2

0–1
0–1
0–1
0–1
0–5

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0 - 12
50

2

Przyznaje się 2 punkty za trzy
prawidłowe uzupełnienia zdań.
1 punkt za dwa prawidłowe
uzupełnienia.

Przyznaje się 2 punkty za cztery
prawidłowe połączenia.
Przyznaje się 1 punkt za dwa
prawidłowe połączenia.

Przyznaje się po 1 punkcie za kaŜdą
prawidłową odpowiedź.

Kryteria oceny zadania RO

Kryteria oceny opisu własnego wyglądu – zadanie 27.

Realizacja
tematu

Poprawność
języka

Ortografia
Interpunkcja

Kryteria oceny

Punktacja

Za kaŜde wypowiedzenie stanowiące odpowiedź na pytanie 1 punkt.
Przykład odpowiedzi: Nazywam się ... . Mam ... lat. Jestem
średniego wzrostu. (Mam .... cm wzrostu.) Mam okrągłą
twarz (pociągłą, szczupłą). Oczy mam koloru ... . Moje włosy
są... . Jestem ubrany w ... . (Mam na sobie ... .)

0-7

Poprawnie dobiera wyrazy, odmienia je oraz łączy je w
wypowiedzenia.
Przyznaje się: 3 punkty, gdy wystąpi 0 - 3 bł.
2 punkty, gdy wystąpią 4 - 6 bł.
1 punkt, gdy wystąpi 7 - 9 bł.
0 punktów - powyŜej 9 bł.

0-3

Dopuszczalne 3 błędy ortograficzne.

0-1

Dopuszczalne 3 błędy interpunkcyjne.

0-1

Suma

12

3

