Odpowiedzi i punktacja do arkusza GH-7-082
W górach
Zadania zamknięte
Numer
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Odpowiedź
poprawna
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Zadania otwarte
Uwaga! W ocenie zadań krótkiej odpowiedzi nie bierze się pod uwagę błędów języka
i zapisu.
Numer
zadania

Liczba
punktów

3.

0–2

Odpowiedzi
dopuszczalne

Odpowiedzi poprawne

A – XVI w.
B – XIX w.
C – XX w.
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.

A

4.

0–2

10.

0–2

14.

0–2

Stanisław Staszic jako pierwszy zdobył
Kołowy Szczyt. TAK
Celem TOPR było niesienie pomocy ofiarom
wypadków w górach. TAK
Stanisław Staszic zbudował kolej na
Kasprowy Wierch. NIE
Do rozwoju turystyki w Tatrach przyczynił
się Tytus Chałubiński. TAK
Pierwsi turyści najchętniej wchodzili na
Krywań i Łomnicę. NIE
5 Odkrycie o poranku.
1 Zabłądzenie.
2 Wędrówka wąskim grzbietem góry.
4 Podjęcie decyzji o spędzeniu nocy na
skale.
3 Rzucanie kamieni.
1. W górach turysta powinien mieć ze sobą
telefon komórkowy, aby w razie wypadku
zawiadomić GOPR.
2. Najlepiej wychodzić w góry wcześnie
rano, ponieważ pogoda psuje się zwykle po
południu.

B

C

Zasady
przyznawania
punktów

2 punkty za
prawidłowe
zaznaczenie na
osi czasu trzech
podanych
wydarzeń.
1 punkt za
prawidłowe
zaznaczenie na
osi czasu dwóch
wydarzeń.
2 punkty za
udzielenie pięciu
poprawnych
odpowiedzi.
1 punkt za
udzielenie
czterech
poprawnych
odpowiedzi.

2 punkty za
prawidłowo
wykonane
zadanie,
1 punkt za
3 poprawnie
dobrane numery.
1 punkt za każdą
Aby w razie
poprawną
wypadku
zawiadomić GOPR. odpowiedź,
również
Aby wezwać
właściwy cytat
pomoc.
z tekstu.
Ponieważ pogoda
psuje się zwykle po
południu.
Po południu może
być brzydka

pogoda;
Wtedy jest ładna
pogoda.
15.

0–2

Odpowiedzi spośród podanych poniżej:
mapa,
telefon komórkowy,
odpowiednie i wygodne buty,
plecak, czapka, rękawiczki,
zapasowe skarpety,
zapasowa koszula,
kurtka przeciwdeszczowa,
apteczka, latarka, zapałki,
termos z gorącą herbatą, czekolada.

telefon, komórkę
buty
skarpety,
koszula,
kurtka,
termos, herbata,
picie

Znak [...] oznacza pominięcie fragmentu
tekstu. TAK
Przypis: Strofy o górach. Antologia
wskazuje, że tekst IV pochodzi ze zbioru
utworów o tej samej tematyce. TAK
Odpowiedzi spośród podanych poniżej:
bracie – na cię
oddycha – uśmiecha
czasem – lasem
burza – wzgórza
lżejsze – mniejsze
A gdy ponad turnie czasem,
Przegrzmi latem nagła burza,
To zieleńsze potem wzgórza,
Popod hale, ponad lasem.

18.

0–2

19.

0–1

21.

0–1

23.

0–2

26.
27.

0 – 5 Kryteria oceny zadania rozszerzonej odpowiedzi.
0 – 13 Kryteria oceny zadania rozszerzonej odpowiedzi.

To zieleńsze potem wzgórza,
Popod hale, ponad lasem.
Świeższe, żywsze, barwy, wonie

2 punkty za
prawidłowe
wypisanie pięciu
rzeczy.
1 punkt za
wypisanie
czterech rzeczy.
Za umieszczenie
na liście rzeczy
właściwych
i niewłaściwych
nie przyznaje się
punktów.
2 punkty – po
jednym za każdą
poprawną
odpowiedź.
1 punkt za
wypisanie jednej
pary rymujących
się wyrazów.

To zieleńsze potem
wzgórza,
Świeższe, żywsze,
barwy, wonie

1 punkt za
podkreślenie
dwóch epitetów,
również
z rzeczownikami,
np.: nagła burza
2 punkty za
wypisanie
właściwych
wersów
(odpowiedź
poprawną).
1 punkt za
wypisanie
jednego
z wersów
podanych
w odpowiedzi
dopuszczalnej.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi
Zadanie 26. – zaproszenie

Zakres

Kryteria punktowania

Punktacja

26.1. Realizacja
tematu

Za uwzględnienie w tekście wszystkich informacji (kto, kogo,
z jakiej okazji zaprasza, kiedy, gdzie odbędzie się wystawa)
przyznaje się 2 punkty;
za uwzględnienie w tekście czterech informacji – 1 punkt.

0–2

1 punkt za spójność tekstu.

0–1

26.2.
Kompozycja
26.3. Język
26.4. Ortografia
i interpunkcja

Stosuje odpowiednie słownictwo, zachowuje poprawność
fleksyjną i składniową – przyznaje się 1 punkt (dopuszczalne
2 błędy).
1 punkt za poprawność ortograficzną (dopuszczalny 1 błąd)
i poprawność interpunkcyjną (dopuszczalny 1 błąd).
Suma punktów

0–1
0–1
0–5

Punkty za kompozycję, język, ortografię i interpunkcję przyznaje się wtedy, gdy praca zawiera co
najmniej dwa pełne zdania lub rozwinięte równoważniki zdań.

Zadanie 27. – sprawozdanie

Zakres
27.1. Realizacja
tematu
27.2. Kompozycja
27.3. Język

Kryteria punktowania

Punktacja

Po 1 punkcie za każde zgodne z tematem wypowiedzenie
(uwzględniające pytania pomocnicze i informacje podane
w ramce).

0–7

1 punkt za spójność tekstu.

0–1

Stosuje odpowiednie słownictwo, zachowuje poprawność
fleksyjną i składniową.
Przyznaje się:
0–3
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 – powyżej 9 błędów.
27.4. Ortografia
1 punkt za poprawność ortograficzną (dopuszczalne 2 błędy).
0–1
27.5. Interpunkcja 1 punkt za poprawność interpunkcyjną (dopuszczalne 2 błędy).
0–1
Suma punktów
0 – 13
Punkty za kompozycję, język, ortografię i interpunkcję przyznaje się wtedy, gdy praca zawiera
co najmniej pięć pełnych zdań lub rozwiniętych równoważników zdań.

