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KLUCZ OCENIANIA TESTU NA I (SZKOLNYM) ETAPIE 

XI KONKURSU HUMANISTYCZNEGO 
Kielce, 13 listopada 2013 r. 

Nr 

zadani

a 

Poprawne lub przykładowe odpowiedzi Punktacja 
Uwagi dotyczące przyznawania 

punktów 

1. P: C, D 

F: A, B, E, F, G, H 

0-8 Po jednym punkcie za każdą 

prawidłową odpowiedź. 

2. C. chrzest Polski → pierwsza koronacja króla 

w Polsce → rozbicie dzielnicowe  → lokacja 

Opatowa na prawie niemieckim → koronacja 

Władysława Łokietka → założenie Akademii 

Krakowskiej → śmierć ostatniego króla z 

dynastii  Piastów → zakup Opatowa przez 

kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego → 

panowanie Zygmunta II Augusta. 

0-2 0 pkt – gdy uczeń nie zakreśli 

żadnego podpunktu lub zakreśli 

niewłaściwy podpunkt 

2 pkt – za poprawne zaznaczenie 

podpunktu C.  

3. C. Bolesław Chrobry i Otton III.  0-1  

4. A. w Gnieźnie.  0-1  

5. D. przejął po śmierci ojca władzę w dwóch 

królestwach. 

0-1  

6. A. VIII w. – 701 r. – 800 r. 

B. V w. p.n.e. – 500 r. p.n.e. – 401 r. p.n.e. 

C. I w. – 1 r. – 100 r. 

D. XVI w. – 1501 r. – 1600 r. 

E. X w. – 901 r. – 1000 r. 

0-5 Po 1 punkcie za udzielenie 

wszystkich poprawnych 

odpowiedzi w wierszu  

(wiek – rok pierwszy – rok ostatni). 

7. D. drugiej połowie XVI wieku. 0-1  

8. Poprawnie uzupełniony tekst – patrz 

załącznik 1.  

0-8 8 pkt za poprawne uzupełnienie 

wszystkich luk. 

7 pkt – jeden błąd  

6 pkt – dwa błędy 

5 pkt – trzy błędy 

4 pkt – cztery błędy 

3 pkt – pięć błędów 

2 pkt – sześć błędów 

1 pkt – siedem błędów 

0 pkt – powyżej siedmiu błędów 

Uwaga! Za błąd uznajemy również 

nieuzupełnienie luki.   

9. Poprawnie uzupełniona notatka – patrz 

załącznik 2. 

0-4 4 pkt – poprawne uzupełnienie 

wszystkich luk – wskazanie 

właściwych dat oraz nazwy 

właściwego święta. 

3 pkt – jedna pomyłka 

2 pkt – dwie pomyłki 

1 pkt – trzy pomyłki 

0 pkt – więcej niż trzy pomyłki 

Uwaga! Za błąd uznajemy również 

nieuzupełnienie luki. W ocenie tego 

zadania nie bierzemy pod uwagę 

poprawności ortograficznej.   
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10. BAŚN: 2), 3), 4), 6), 8) 

LEGENDA: 1), 4), 5), 6), 7), 9)  

0-4 0-2 pkt za uzupełnienie kolumny 

BAŚŃ; 2 pkt – bezbłędne 

uzupełnienie tej kolumny; 1 pkt – 

jeden błąd w tej kolumnie; 0 pkt – 

więcej niż jeden błąd w tej 

kolumnie 

0-2 pkt za uzupełnienie kolumny 

LEGENDA; 2 pkt – bezbłędne 

uzupełnienie tej kolumny; 1 pkt – 

jeden błąd w tej kolumnie; 0 pkt – 

więcej niż jeden błąd w tej 

kolumnie. 

11. C. Chłopiec dotrzymał warunku, 

zakazującego znalazcy kwiatu dzielenia się 

bogactwem z innymi ludźmi. 

0-1  

12. Uznajemy odpowiedź, która zwraca uwagę na 

moralny nakaz pomagania innym, troski o 

bliskich, przedkładania wartości nad dobra 

materialne itp.  

Przykładowe (niewyczerpujące listy!) 

przysłowia/aforyzmy: Pieniądze szczęścia nie 

dają. Nie wszystko złoto, co się świeci. 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w 

biedzie. Czcij ojca swego i matkę swoją.  

0-5 1 pkt za spełnienie kryterium 

objętości. Uwaga! Wypowiedzi 

niespełniającej tego kryterium nie 

przyznajemy punktów za pozostałe 

kryteria. Za całość pracy 

wystawiamy 0 pkt z adnotacją: 

Praca nie spełnia kryterium 

objętości. 

1 pkt za trafne odczytanie morału.  

1 pkt za zacytowanie TRAFNEGO 

przysłowia. 

1 pkt za poprawność ortograficzną 

i interpunkcyjną.  

1 pkt za szczególne walory pracy 

(oryginalność, dojrzałość 

wnioskowania itp.) 

13. B. jest zdaniem pojedynczym rozwiniętym. 0-1  

14. C. jest zdaniem pojedynczym z podmiotem 

domyślnym. 

0-1  

15. A. jest zdaniem wielokrotnie złożonym.  0-1  

16. Poprawnie uzupełniona tabela – załącznik 3.  0-7  0-2 pkt za poprawne uzupełnienie 

drugiej kolumny tabeli (Jaka to 

część mowy?): 2 pkt – bezbłędne 

uzupełnienie; 1 pkt – jedna 

pomyłka; 0 pkt – więcej niż jedna 

pomyłka. 

0-2 pkt za poprawne uzupełnienie 

trzeciej kolumny tabeli (Czy jest 

odmienna, czy nieodmienna?): 2 

pkt – bezbłędne uzupełnienie; 1 pkt 

– jedna pomyłka; 0 pkt – więcej niż 

jedna pomyłka. 

0-2 pkt za poprawne uzupełnienie 

czwartej, ostatniej kolumny tabeli: 

2 pkt – bezbłędne uzupełnienie; 1 

pkt – jedna pomyłka; 0 pkt – więcej 

niż jedna pomyłka. 
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0-1 – za podanie, oprócz nazw 

części mowy podanych w tabeli w 

załączniku 3, przynajmniej dwóch 

dodatkowych informacji, np.: 

liczebnik porządkowy i/lub czas 

przyszły złożony i/lub czas 

przyszły prosty i/lub zaimek 

wskazujący 

Uwaga: nieuzupełnienie wersu 

traktowane jest jako błąd.  

17. A. apostrofą. 0-1  

18. C. zestawieniu zalet uczciwego, spokojnego 

życia na wsi z zagrożeniami czyhającymi na 

ludzi mieszkających i pracujących z dala od 

natury. 

0-1  

19. D. wierszem ośmiozgłoskowym. 0-1  

20. B. występują rymy dokładne, parzyste, o 

układzie aabb. 

0-1  

21. C. powstała w epoce renesansu, gdy Opatów 

był ważnym ośrodkiem rzemieślniczo-

handlowym oraz miejscem sejmików 

wojewódzkich Ziemi Sandomierskiej. 

0-1  

22. A. ołtarza szafowego (szafiastego). 0-1  

23. C. Pięknej Madonny. 0-1  

24. A. biskupa (patriarchy). 0-1  

25. D. fundatora ołtarza. 0-1  

26. C. Mistrzem Rodziny Marii. 0-1  

27. B. rozdaje pieniądze żebrakom. 0-1  

28. C. pastorał. 0-1  

29. A. z drewna. 

 

0-1  

30. C. rzeźbiarz pracujący tylko w drewnie 

 

0-1  

31. C. wić roślinna. 

 

0-1  

32. Model oceniania – załącznik 4. 0-14  

Razem maksymalnie za test: 80 

 

Załącznik 1. 

ZADANIE 8.  

Uzupełnij luki w poniższym tekście.  

Łysa Góra 

Łysa Góra – w dawnych wiekach zwana Łyścem, druga co do wysokości w (Wielka czy 

mała litera? →) Górach Świętokrzyskich, dotąd pozostaje owiana mgłą tajemniczości.  
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Za czasów pogańskich – jak podaje Jan Długosz – stała na niej (ą czy on? →) świątynia trzech (rz 

czy ż? →) bożków: Łady, Body i Lela, nazywanych również Świstem, Poświstem i Pogodą. 

W (rz czy ż? →) starożytności (h czy ch? →) chętnie obierano (ó czy u? →) górujące nad 

okolicą wzniesienia jako miejsca oddawania czci bogom. Również (Wielka czy mała litera? →) 

Słowianie mieli (ą czy on? →) świątynie na wzgórzach. Jednym z nich była Łysa Góra, według 

Jana Długosza „prawie zawsze zimnem skrzepła, często zamglona lub sypiąca śniegiem albo 

deszczem”. (ó czy u? →) Lud z dalekich stron schodził się tu (ó czy u? →) tłumnie, aby (ą czy on? →) 

modląc się i (ą czy on? →) składając ofiary, oddawać (h czy ch? →) hołd starym bogom. 

Kroniki podają, że w 1686 roku, w czasie (ó czy u? →) kucia skały w (rz czy ż? →) pobliżu 

kościoła na (Wielka czy mała litera? →) Świętym Krzyżu, znaleziono „(ż, rz czy sz? →) bożyszcze 

dawne węglem osypane”. Napis umieszczony na (ó czy u? →) marmurowej tablicy z 1806 roku, 

znajdujący się w ścianie kościoła, potwierdza istnienie tam miejsca (ó czy u? →) kultu – 

pogańskiej gontyny. Jeszcze za czasów Stanisława Staszica znajdowano  

w ziemi gliniane (ó czy u? →) urny z (h czy ch? →) prochami zmarłych. 

(ó czy u? →) Oprócz (ą czy on? →) świątyni, na szczycie góry stał (rz czy ż? →) potężny zamek, 

którego białe (ó czy u? →) mury błyszczały w słońcu. Mieszkała tam (ó czy u? →) dumna  

i (h czy ch? →) harda kobieta, otoczona liczną, (ó czy u? →) słusznego wzrostu (ó czy u? →) służbą – 

(rz czy ż? →) olbrzymami. Owa niewiasta pokonała ponoć pod Łysą Górą duże  

(ę czy em? →) zastępy wojska Aleksandra Wielkiego, a potem, uniesiona (h czy ch? →) pychą,  

kazała czcić się jako (-i, -ji czy –ii?) bogini (-i czy -j?) Diana. Za to (ó czy u? h czy ch? →) 

zuchwalstwo i (nie+godziwe – razem czy osobno?) niegodziwe rzeczy, które  

w zamku się działy, gromy (z czy s? rz czy ż? →) roztrzaskały (ą czy om? →) wspaniałą budowlę, (ą czy 

on? →) rozsypując ją w sterty kamieni, do dziś widoczne na (rz czy ż? →) gołoborzu.  

Pod (ó czy u?→) ruinami zamku znalazła śmierć (samo+zwańcza – razem czy osobno?) 

samozwańcza (i czy j? →) Diana wraz ze swym dworem. 

Odnajdywane przez okolicznych mieszkańców (rz czy ż? →) olbrzymie piszczele i inne 

kości zwierząt (przed+potopowych – razem czy osobno? →) przedpotopowych  

(f czy w? →) utwierdzały ich w mniemaniu, że niegdyś zamek zamieszkiwały (ó czy u? →) 

wielkoludy. Kości te były wieszane na (ę czy en? →) zewnętrznych ścianach kościoła,  

a (ó czy u? →) później umieszczono je w oszklonej szafie. 

Dzisiaj jedynym świadectwem (ę czy en? →)  obrzędów pogańskich na Łysej Górze jest 

kamienny wał, (ó czy u? ą czy on? →) opasujący szczyt góry, (ó czy u? →) długości blisko (ó czy u? →) 

dwóch kilometrów. Ten (ą czy on? →) krąg został usypany w VIII lub IX wieku naszej ery, a 

może nawet wcześniej. 
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(Pra+słowiańska – razem czy osobno?) Prasłowiańska święta góra przez kilka 

wieków od przyjęcia chrześcijaństwa była miejscem palenia (-i czy –ii?) ogni czerwcowych. 

Kiedy jednak sobótki zamieniły się w jarmark, głośny z (z czy s? →) rozpusty i rozboju, 

benedyktyni w 1468 roku znieśli na Łysej Górze ten zwyczaj.  

(ę czy en? →) Obrzędy sobótkowe zostały przeniesione na Górę Witosławską, gdzie stała  

(ó czy u? →) murowana kapliczka (-i, -ii czy –ji?) fundacji Wacława Jazłowieckiego,  

(ó czy u? ą czy on? →) pokutującego za grzechy w (wielka czy mała litera? →) świętokrzyskiej puszczy. 

Tu (b czy p? →) obchodzono też Zielone Świątki, a na (ó czy u? →) odpust przybywało kilka 

tysięcy ludzi. 

Przez wiele wieków Łysą Górę i klasztor (Wielka czy mała litera? →) świętokrzyski 

odwiedzały liczne (rz czy ż? →) pielgrzymki, a w 1861 roku (i czy j? →) manifestacje  

(i czy j? →) patriotyczne zgromadziły tam (niemal+że – razem czy osobno? →) niemalże trzydzieści 

tysięcy osób. 

 

Załącznik 2. 

ZADANIE 9. 

Uzupełnij luki w notatce.  

(Wpisz nazwę pogańskiego święta →) Noc Kupały – związana z letnim przesileniem Słońca – 

była pogańskim świętem ognia, wody, Słońca i Księżyca, urodzaju, płodności, radości i 

miłości. Święto kultywowano na obszarach zamieszkanych przez ludy słowiańskie.  

W tę najkrótszą noc w roku, „noc cudów” przypadającą (Wpisz datę – dni i miesiąc →)  

z (dzień →) 21 na (dzień →) 22 (miesiąc - słownie →) czerwca, palono ogniska, tańczono  

przy muzyce i rzucano do ognia zioła, co miało zapewnić płodność i urodzaj, oczyszczać,  

a także chronić przed złymi urokami i chorobami. Młodzi oddalali się w ciemne zakamarki 

lasu w poszukiwaniu kwitnącego tylko tej nocy kwiatu paproci (ukazującego zakopane 

skarby).  

W tradycji chrześcijańskiej kościół katolicki, walczący z kultem pogańskich bogów, 

zamienił  (Powtórz nazwę pogańskiego święta →) nocy Kupały na (Wpisz nazwę chrześcijańskiego święta →) 

noc świętojańską, obchodzoną (Wpisz datę – dni i miesiąc →) z (dzień →) 23 na (dzień →) 24 (miesiąc – 

słownie →) czerwca – w wigilię (Wpisz informację o odpowiednim dniu/święcie chrześcijan →) święta św. 

Jana Chrzciciela lub św. Jana.   

 

Załącznik 3.  

ZADANIE 16. 

Uzupełnij tabelę, dotyczącą wyrazów ze zdania: Gdy drudzy będą skakali przez ogień, 

pójdę do lasu i znajdę ten czarodziejski kwiat paproci. 
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Wyraz Jaka to część 

mowy? 

Czy jest 

odmienna (O) 

czy 

nieodmienna 

(N)? 

Tu, gdzie jest to możliwe, wpisz: 

Jaki to przypadek i liczba? 

lub: 

Jaka to osoba, liczba, czas? 

 

gdy spójnik N - 

drudzy liczebnik O Mianownik, lm 

będą skakali czasownik O 3 os. lm, czas przyszły 

przez przyimek N - 

ogień rzeczownik O Biernik, lp 

pójdę czasownik O 1. os. lp, czas przyszły 

do przyimek N - 

lasu rzeczownik O Dopełniacz, lp 

i spójnik N - 

znajdę czasownik O 1 os. lp, czas przyszły 

ten zaimek  O Biernik, lp 

czarodziejski przymiotnik O Biernik, lp 

kwiat rzeczownik O Biernik, lp 

paproci rzeczownik O Dopełniacz, lp 

  

Załącznik 4.  

ZADANIE 32.  

Zredaguj notatkę do Szkolnej encyklopedii odkrywców dzieł sztuki, dotyczącą odnalezienia 
obrazu Skarby Sezamu Stanisława Wyspiańskiego. 

 Uwzględnij w notatce dane: KTO dokonał odkrycia? KIEDY? W JAKICH 
OKOLICZNOŚCIACH?  

 Uwzględnij w notatce również opis najważniejszych cech obrazu (jego formy i treści).  

 Wykorzystaj w notatce podane niżej wyrazy i wyrażenia, zmieniając w razie potrzeby 
ich formę: 

barokowy, dyrektor, karton, kompozycja, list, Lucjan Rydel, Muzeum Narodowe, natura, 
pastel, secesja, symbol, szafa 

 Twoja notatka powinna składać się z minimum 8 wypowiedzeń. Jej objętość nie może 
przekroczyć miejsca wyznaczonego poniżej liniaturą.  

Kryteria cząstkowe Ilość pkt 

a) zgodność z poleceniem – objętość tekstu (nie mniej niż 8 
zdań/wypowiedzeń). 

 

0-1 

Uwaga! Jeśli praca nie spełnia tego kryterium, nie sprawdzamy kolejnych kryteriów – wystawiamy 0 pkt z adnotacją: 

Praca nie spełnia kryterium objętości.  

b) zgodność z poleceniem – informacje o faktach w notatce (KTO dokonał 

odkrycia? KIEDY? W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH?)  

0-3 w zależności od stopnia znajomości 

faktów 

b) zgodność z poleceniem – np.: opis najważniejszych cech obrazu (jego 0-2 w zależności od stopnia spełnienia 
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formy i treści). 
 

kryterium 

c) zgodność z poleceniem – wykorzystanie podanych wyrazów i 
wyrażeń we właściwych kontekstach 

0-3 

3 pkt – wykorzystanie wszystkich (12) 
wyrazów/wyrażeń 

2 pkt – wykorzystanie 11 
wyrazów/wyrażeń 

1 pkt – wykorzystanie 10 wyrazów-
wyrażeń 

0 pkt – wykorzystanie mniej niż 10 
wyrazów/wyrażeń 

d) inne szczególne walory pracy (np. unikatowe ciekawostki, dojrzały 
sposób wypowiadania się, sprawność w posługiwaniu się pojęciami z 
zakresu plastyki/sztuki/historii itp.) 

0-1 

e) poprawność językowa i stylistyczna (dopuszczalny jeden błąd);  
 

0-1 

0 punkt – praca bezbłędna pod 

względem językowo-stylistycznym 

lub jeden błąd tej kategorii  

0 pkt – dwa i więcej błędów 

f) poprawność ortograficzna (dopuszczalny jeden błąd); 
 

0-2 

2 pkt – praca bezbłędna pod względem 

ortograficznym  

1 pkt – jeden błąd ortograficzny 

0 pkt – więcej niż jeden błąd 

ortograficzny 

g) poprawność interpunkcyjna (dopuszczalny jeden błąd);  
 

0-1 

1 pkt – praca bezbłędna pod względem 

interpunkcyjnym lub zawierająca 

najwyżej jeden błąd 

0 pkt – dwa lub więcej błędów 

Łącznie za zadanie – maksymalnie:  14 punktów 

 

 


