Arkusz GH-A7-052 Nasze miejsce w Europie – klucz odpowiedzi i schemat punktowania
Nr
zadania

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Odpowiedzi poprawne typowe

Odpowiedzi poprawne Odpowiedzi poprawne
nietypowe
mimo usterek

Odpowiedzi
niepoprawne

Odp. C
Odp. B
Odp. D

Zasady przydzielania
punktów

0–1
0–1
0–1

1. Polska przyjęła chrzest w X Zapisanie odpowiedzi
wieku.
cyframi arabskimi lub
2. Pod koniec XVII wieku król
słownie
Jan III Sobieski odniósł nad
Turcją wielkie zwycięstwo.
3. My żyjemy w Europie XXI
wieku.

Odpowiedzi
z błędami języka
lub/i zapisu

0–2

Odp. D
Odp. D
1. Najważniejsze cele UE to
rozwój gospodarczy
i bezpieczeństwo obywateli.
2. Unia Europejska pomaga
Polsce rozwijać gospodarkę,
dbać o środowisko naturalne,
remontować drogi i budować
autostrady.
lub
Już za kilka lat młodzi Polacy
będą mogli mieszkać, uczyć się
i pracować w dowolnym kraju
Unii.

Punktacja

2 punkty za trzy
poprawne uzupełnienia.
1 punkt za dwa poprawne
uzupełnienia.

0–1
0–1

Wpisanie trzech
wskazanych zdań.

Odpowiedzi
z błędami języka
lub/i zapisu, wpisanie
zdań niekompletnych
lub sensownie
przekształconych.

Wpisanie innych
zdań.

0–2

Po 1 punkcie za każdą
prawidłową odpowiedź.

8.

Wszystkie państwa Unii
Europejskiej mają prawo
decydować o przyszłości
wspólnoty.

Wskazanie
właściwego zdania
w inny sposób, np.
przez zakreślenie.

Podkreślenie
niewłaściwego
zdania,
niepodkreślenie
żadnego lub
podkreślenie obu.

Co roku wybiera się państwo
Unii Europejskiej, które
decyduje o przyszłości
wspólnoty.
9.
10.

Odp. B
W 1951 roku Europejską
Wspólnotę Węgla i Stali
tworzyło sześć państw
europejskich.
Teraz do Unii Europejskiej
należy dwadzieścia pięć
państw.

11.

12.

0–1

Punkt za podkreślenie
właściwego zdania.

0–1
Odpowiedzi zapisane
cyframi rzymskimi
lub arabskimi.

Odp. A
3. Przystąpienie do Unii
Odpowiedzi zapisane
Europejskiej Danii, Irlandii i
cyframi rzymskimi
Wielkiej Brytanii.
5. Wprowadzenie wspólnej
waluty „euro”.
4. Nadanie wspólnocie państw
europejskich nazwy „Unia
Europejska”.
1. Powstanie Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali.

Odpowiedzi
z błędami języka
lub/i zapisu.

0–1

1 punkt za dwa poprawne
uzupełnienia.

0–1

0–2

2 punkty za prawidłową
kolejność wydarzeń.
1 punkt, gdy obok dwóch
wydarzeń zostaną
wpisane niewłaściwe
cyfry.

2. Decyzja o zniesieniu granic
i ceł między państwami
„Szóstki”.
6. Rozszerzenie Unii o
dziesięć państw, w tym Polskę.

13.

Obywatele Unii mogą
podróżować po krajach
wspólnoty bez paszportów. –
TAK
Od 2002 roku mieszkańcy
12 państw Unii płacą za
towary i usługi w euro. – TAK
Austria, Finlandia i Szwecja to
państwa, które w 1951 roku
utworzyły Europejską
Wspólnotę Węgla i Stali. –
NIE
Od 2004 roku Polska jest
członkiem Unii Europejskiej. –
TAK
Cypr, Czechy, Estonia, Litwa,
Łotwa, Malta, Polska,
Słowacja, Słowenia, Węgry.

14.

0–2

Odpowiedzi
z błędami języka
lub/i zapisu (np.
małymi literami,
bez przecinków).

0–2

2 punkty za wszystkie
poprawne odpowiedzi.
1 punkt za 3 poprawne
odpowiedzi.

2 punkty za wypisanie
dziesięciu państw w
kolejności alfabetycznej.
1 punkt za wypisanie
dziesięciu państw w
kolejności alfabetycznej
z 1 błędem.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Odpowiedzi
z błędami języka
lub/i zapisu

Henryk Sienkiewicz
Maria Skłodowska-Curie
Jan Paweł II lub Karol
Wojtyła
Andrzej Wajda
Odp. B
Imię i nazwisko: Wisława
Szymborska
Data urodzenia: 2 lipca 1923
Inny zapis daty
Zajęcie (zawód, praca): poetka
Największe osiągnięcie:
Odpowiedź
zawierająca
literacka Nagroda Nobla
wyrażenie Nagroda
Nobla (np. przepisane
całe zdanie)
Odp. B
Flaga Unii Europejskiej
przedstawia dwanaście złotych
gwiazd na niebieskim tle.
Liczba 12 jest symbolem
doskonałości i jedności.

Odp. B
Odp. B
Odp. C
Odp. A

Przepisanie
odpowiednich
fragmentów 2 akapitu
tekstu (z wyjątkiem 2
zdania)

0–2

2 punkty za cztery
poprawne uzupełnienia.
1 punkt za trzy poprawne
uzupełnienia.

0–1

pisarka
0–2
otrzymała
nagrodę lub
nagroda

2 punkty za cztery
poprawnie wpisane
informacje.
1 punkt za trzy poprawnie
wpisane informacje.

0–1
Odpowiedzi
z błędami języka
lub/i zapisu lub
przepisane z tekstu
oceniane są tylko pod
względem
merytorycznym.

0–4

0–1
0–1
0–1
0–1

Po 1 punkcie za
uwzględnienie każdej
z wymaganych informacji
1 punkt za poprawność
języka (dopuszczalne 2
błędy)
1 punkt za poprawność
zapisu (dopuszczalny 1
błąd ortograficzny i 1 błąd
interpunkcyjny).

24.
25.
26.
27.

Odp. A
Odp. C
Odp. D

0–1
0–1
0–1

Samolot odlatujący z
Warszawy o godz. 700 przyleci
do Brukseli o godzinie 910.
28.
29.

Odpowiedź zapisana
cyfrą lub słownie.

0–1

Odp. B
Uczeń tworzy tekst na zadany
temat.
Suma punktów

Zakres
Realizacja
tematu

Język
Ortografia

0–1
0 – 12

Punkt za wpisanie
właściwej godziny odlotu
z Warszawy i przylotu do
Brukseli.
Kryteria oceny zadania
RO

50
Zadanie 29.
Kryteria oceny

Punktacja

Po 1 punkcie za uwzględnienie każdego z elementów treści: informacje – 5 punktów (0-5), opinie – 2 punkty (0-2).

0–7

Stosuje odpowiednie słownictwo, zachowuje poprawność fleksyjną i składniową.
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.

0–3

1 punkt za poprawność ortograficzną (dopuszczalne 2 błędy).

0–1

Interpunkcja 1 punkt za poprawność interpunkcyjną (dopuszczalne 2 błędy).

0–1
12

Suma punktów
Punkty za język, ortografię i interpunkcję przyznaje się wtedy, gdy praca zawiera co najmniej cztery pełne zdania.

