Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych.
Odpowiedzi i punktacja zadań do zestawu egzaminacyjnego GH-A7-031
Oceniamy wynalazki
Nr
zad.

Odpowiedź poprawna

Punktacja

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

XIX - 1885 - samochód,
XX - 1925 - telewizja,
XX - 1946 - komputer,
XX - 1973 - telefon komórkowy
( komórka).
odp. D
odp. A
Wynalazki z XX wieku, które ułatwiają przekazywanie informacji,
to: komputer, telefon komórkowy i
telewizja.
Urządzeniem niezbędnym do tego,
aby skorzystać z Internetu jest
komputer.
Internet to bogate źródło informacji (lub) wiadomości.
odp. D
Np. Niektórzy ludzie oglądają
w telewizji wszystko, bo jest ona
dla nich oknem na świat.

0–2

Przyznaje się:
2 punkty za cztery prawidłowe odpowiedzi,
1 punkt za trzy prawidłowe odpowiedzi;
w pozostałych przypadkach nie przyznaje
się punktu.

0–1
0–1

0–3

Przyznaje się po 1 punkcie za każde poprawnie uzupełnione zdanie.

0–1

„Okno na świat” oznacza, że
w telewizji można zobaczyć interesujące filmy, przedstawienia,
reportaże. lub Słowa te oznaczają,
że telewizja pozwala poznać świat.
odp. D
odp. C
Pierwszy samochód zbudowano
w Niemczech.

0–3

Wiadomości na temat historii samochodu można znaleźć w Internecie.
odp. B
odp. C
odp. A
odp. B
Ktoś lub coś niepotrzebnego to
piąte koło u wozu.

0-3

Przyznaje się:
po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź wynikającą z tekstu
oraz 1 punkt za zbudowanie dwóch zdań.

0-1
0-1
Przyznaje się po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź
oraz 1 punkt za zbudowanie dwóch zdań.

0-1
0-1
0-1
0-1
0-2

Po przebiciu opony potrzebne jest
piąte koło z bagażnika.

Zasady przydzielania punktów

Przyznaje się po 1 punkcie za każdą poprawna odpowiedź.

15. Np. 2 – Tak.
3 - Hania i Basia.
5 - Przed szkołą o dziesiątej.

0-3

16. Odp. C
17. odp. B
18. Pierwszy samolot 17 grudnia 1903
roku wzniósł się na wysokość
trzech metrów
i przeleciał około trzydziestu metrów.
19. odp. D
20. Pierwszą fotografię wykonano
trzysta lat temu. - NIE
Zdjęcie fotograficzne wykonuje się
aparatem fotograficznym. - TAK
Aparatem można fotografować
tylko ludzi. - NIE
Dzisiaj możemy robić kolorowe
fotografie. - TAK
Fotografia pozwoliła utrwalić rzeczy, których już nie ma. - TAK
21. odp. A
22. odp. D
23. odp. A
24. odp. D
25. odp. C
26. odp. B
27. odp. A
28. Kryteria oceny zadania rozszerzonej odpowiedzi

0 – 12

suma

50

Przyznaje się:
3 punkty za trzy trafne uzupełnienia,
2 punkty za dwa trafne uzupełnienia,
1 punkt za jedno trafne uzupełnienie.

0-1
0-1
0-1

Przyznaje się 1 punkt za obie poprawne
odpowiedzi (także w formie cyfr).

0-1

0-2

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

Przyznaje się:
2 punkty za pięć poprawnych odpowiedzi,
1 punkt za cztery poprawne odpowiedzi.
0 punktów za mniej niż cztery poprawne
odpowiedzi.

Kryteria oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi (zad. 28.)
notatka na temat: Telewizja w moim życiu
Zakres

Kryteria oceniania

Punktacja

Realizacja
tematu

Za każdą zgodna z tematem i wyrażona zdaniem odpowiedź
przyznaje się 1 punkt.

Język i styl *

Stosuje odpowiednie słownictwo, poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy je w zdania.
Przyznaje się:
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.

0-3

Ortografia *

Ortografia jest poprawna (dopuszczalne - 3 błędy).

0-1

Interpunkcja * Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne - 3 błędy).
Suma

0-7

0-1
12

* Punkty za język, styl, ortografię i interpunkcję przyznaje się tylko wtedy, gdy praca zawiera
co najmniej cztery pełne zdania.

