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X KONKURS HUMANISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

w roku szkolnym 2012/2013 

12 lutego 2012 r. 

KRYTERIA OCENY I MODEL OCENIANIA WYPRACOWANIA  

na II (powiatowym) ETAPIE KONKURSU 

L.p. Kryteria 
 

Poziom spełnienia kryterium 
 

Ilość 
pkt 

1. ZWIĄZEK TREŚCI Z 
TEMATEM 
 

Pełna zgodność. 2 

Częściowa zgodność – odbieganie od tematu, niepodporządkowanie mu 
wstępu, zakończenia. 

1 

Brak zgodności. 0 

Uwaga! W przypadku niezgodności z tematem (0 pkt za zgodność z tematem) lub niespełnienia kryterium 
objętości pracy (minimum 1,5 strony A4 – do objętości nie wliczamy przepisanego przez ucznia tematu 
wypracowania oraz łącznej szacunkowej objętości skreśleń dokonanych przez ucznia w tekście wypracowania) nie 
przyznajemy punktów za spełnienie kolejnych, charakteryzowanych niżej kryteriów!) 

2.  WARTOŚCI 
MERYTORYCZNE 
WYPRACOWANIA  

Znaczne lub wykraczające poza program. Uczeń celowo, w sposób 
przemyślany dobiera materiał rzeczowy i trafnie go interpretuje, swobodnie 
operuje faktami (w tym – prezentuje bogatą wiedzę historyczną, a – w razie 
potrzeby wynikającej ze sformułowania polecenia – także z dziedziny sztuk 
plastycznych). Wyciąga trafne i dojrzałe wnioski. Wskazuje wartości, 
hierarchizuje je, wyraża wyważone opinie. 

2 

Przeciętne. Uczeń nie zawsze trafnie dobiera materiał. W sposób dostateczny 
sygnalizuje najważniejsze zagadnienia, ale zbyt rzadko popiera je przykładami 
(faktami – w tym z dziedziny historii, a – w razie potrzeby wynikającej ze 
sformułowania polecenia – także z dziedziny sztuk plastycznych ). 

1 

Niewystarczające. Ogólnikowo przedstawia najistotniejsze zagadnienia, nie 
popiera ich przykładami. Popełnia błędy rzeczowe (w tym z dziedziny historii, 
a – w razie potrzeby wynikającej ze sformułowania polecenia – także z 
dziedziny sztuk plastycznych ). 

0 

3.  ORYGINALNOŚĆ 
UJĘCIA TEMATU 

Ujęcie tematu oryginalne. Uczeń nieszablonowo ujmuje temat, pisze z dużym 
zaangażowaniem emocjonalnym. Wzbudza żywe zainteresowanie 
wypowiedzią, zaskakuje nieschematycznymi przemyśleniami. 

2 

Ujęcie tematu twórcze. Uczeń umie zainteresować tematem we wstępie, 
wyraża interesujące refleksje. Zaskakująco puentuje wypowiedź. 

1 

Ujęcie tematu odtwórcze. Wstęp i zakończenie szablonowe. Rozwinięcie mało 
interesujące, schematyczne, beznamiętne. 

0 

4.  ZGODNOŚĆ Z 
SUGEROWANĄ 
FORMĄ 
WYPOWIEDZI  

Konsekwentnie stosuje charakterystyczne cechy sugerowanej formy 
wypowiedzi. 

2 

W sposób niekonsekwentny stosuje się do sugerowanej formy wypowiedzi, 
ale da się ją rozpoznać. 

1 

Brak cech sugerowanej formy wypowiedzi. 0 

5. POPRAWNOŚĆ 
KOMPOZYCYJNA  
 

Zachowuje trójdzielny układ treści i odpowiednie proporcje wstępu, 
rozwinięcia i zakończenia. Logicznie łączy dobrane treści, zachowując ciąg 
przyczynowo-skutkowy, spójność wypowiedzi i klarowną narrację. Stosuje 
właściwie akapity, także w rozwinięciu pracy.  

2 

Zachowuje trójdzielny układ treści (odzwierciedlony akapitami), ale zaburza 
proporcje. Porządkuje wypowiedź logicznie, ale nie stosuje wskaźników 
spójności. 

1 

Pomija wstęp lub zakończenie lub/i przedstawia treści chaotycznie.  0 
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6. STYL I SKŁADNIA 
(styl. lub skł.) 

Uczeń pisze z polotem, swobodnie, obrazowo, w sposób zharmonizowany z 
tematem. Posługuje się różnorodnymi typami wypowiedzeń, w tym także 
zdaniami złożonymi i wielokrotnie złożonymi. Nie popełnia żadnego błędu w 
zakresie stylu i składni. 

2 

Styl odpowiedni do charakteru pracy, komunikatywny, rzeczowy. Składnia 
urozmaicona. Popełnia najwyżej 1 błąd. 

1 

Styl zdawkowy, rozwlekły lub zawiły, wypowiedź niekomunikatywna. Usterki 
utrudniają zrozumienie treści. Składnia mało urozmaicona (np. monotonia 
składniowa, głównie zdania pojedyncze i współrzędnie złożone, źle 
wyznaczone granice zdań). Więcej niż jeden błąd. 

0 

7. SŁOWNICTWO 
(słown.) 

Bogactwo i swoboda w operowaniu słowem (np. synonimy, wyrazy 
bliskoznaczne, słownictwo wartościujące i nacechowane emocjonalnie, 
ewentualnie pojęcia fachowe, związki frazeologiczne, własne porównania lub 
metafory). Konsekwentne unikanie powtórzeń wyrazowych. Nie więcej niż 1 
błąd leksykalny. 

2 

Słownictwo adekwatne do treści i formy pracy. Sporadyczne powtórzenia 
wyrazowe. Najwyżej 2 błędy leksykalne. 

1 

Ubogi zasób słów. Słownictwo naiwne, nieporadne. Powtórzenia, wyrazy z 
języka potocznego. Więcej niż 2 błędy leksykalne. 

0 

8. POPRAWNOŚĆ 
GRAMATYCZNA 
(gr.) 

Wypowiedź bezbłędna, poprawne formy gramatyczne wyrazów. 2 

1-2 błędy gramatyczne. 1 

3 i więcej błędów. 0 

9. POPRAWNOŚĆ 
ORTOGRAFICZNA 
(ort.) 

Praca bezbłędna. 2 

Najwyżej jeden błąd ortograficzny. 1 

Dwa i więcej błędów. 0 

10. POPRAWNOŚĆ 
INTERPUNKCYJNA 
(int.) 

Nie więcej niż dwa błędy interpunkcyjne. 2 

3 błędy interpunkcyjne. 1 

4 i więcej błędów interpunkcyjnych. 0 

11. ESTETYKA PRACY Pismo staranne, kształtne, litery połączone, o odpowiednich proporcjach. 
Sporadyczne skreślenia i poprawki. 

2 

Pismo niestaranne, niekształtne, rozchwiane, ale czytelne. Liczne skreślenia i 
poprawki. 

1 

Pismo bardzo niestaranne, utrudniające zrozumienie, nieczytelne. Nagminne 
skreślenia i poprawki. 

0 

MAKSYMALNIE ZA CAŁE WYPRACOWANIE (kryteria 1-11): 22 
pkt 

 

Uwagi dla Powiatowych Komisji Konkursowych. 

1) Nie przyznajemy punktów ułamkowych – oceniamy wyłącznie według skali podanej w tabeli. 

2) Podczas oceniania nie bierzemy pod uwagę uczniowskich zapisów w brudnopisie. 

3) Na marginesach pracy ucznia wprowadzamy adnotacje, posługując się wyłącznie skrótami 

wskazanymi w powyższej tabeli (poz. 6-10).  

4) Wszelkie adnotacje w pracy (podkreślenia, zaznaczenia błędów, adnotacje na marginesie – w tym 

skróty oznaczające kategorie błędów, zestawienia punktacji w poszczególnych kryteriach, dane 

dotyczące osób sprawdzających pracę/weryfikujących poprawność oceniania oraz ich podpisy) 

nanosimy czerwonym długopisem (ołówek możemy stosować wyłącznie w roboczej fazie 

sprawdzania i weryfikacji prac).  
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5) Przy ocenie wartości merytorycznych (szczególnie w odniesieniu do znajomości dzieł kultury 

wymienionych w Regulaminie Konkursu i pojawiających się w zadaniach konkursowych) pomocne 

dla Państwa mogą być materiały, zamieszczone na platformie sieci współpracy i samokształcenia 

„e-Hum@nista” (e-szkolenia.scdn.pl – wejście na platformę także ze strony głównej ŚCDN: 

www.scdn.pl – Konkursy).  

6) Prace uczniów rozkodowujemy dopiero po dokładnym sprawdzeniu wszystkich wypracowań  

i wystawieniu ocen punktowych (w poszczególnych kryteriach oraz łącznie).  

7) Każdą pracę powinno sprawdzić przynajmniej dwoje członków Komisji (wskazane, aby byli to 

nauczyciele różnych specjalności) – fakt sprawdzania pracy potwierdzają zapisem o treści: imię  

i nazwisko nauczyciela sprawdzającego – specjalność przedmiotowa – podpis nauczyciela. 

8) Przewodniczący Komisji Powiatowej weryfikuje sposób oceniania każdej pracy, co potwierdza 

adnotacją: Poprawność formalną oceniania pracy zweryfikował(a) Przewodniczący/ 

Przewodnicząca Komisji Powiatowej – imię i nazwisko – podpis. 

9) Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych na ogłoszenie wyników 

na stronie www.kuratorium.kielce.pl mamy 10 dni roboczych (czyli wyniki muszą ukazać się nie 

później niż 26 lutego 2013 r.). Pamiętajmy jednak, że w ciągu tych 10 dni Wojewódzka Komisja 

Konkursu Humanistycznego musi dokonać weryfikacji poprawności oceniania prac, zanim 

oficjalnie ogłosi  wyniki oraz o tym, że finał Konkursu zaplanowano już na 2 marca 2013 r. Dlatego 

prosimy Państwa Przewodniczących i Członków Komisji Powiatowych o taką organizację pracy, 

która pozwoli na dostarczenie arkusza sprawozdawczego/protokołu (w ustalonej formie) 

najpóźniej do 15 lutego 2013 r. (piątek) oraz dostarczenie do KO sprawdzonych prac uczniów 

najpóźniej do 19 lutego 2013 r. (wtorek).  

10) W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

 Małgorzata Jas – tel.: 41 362 45 48, wewn. 115; kom.: 606 295 814; e-mail: 

malgorzata.jas@scdn.pl  

 Aleksandra Potocka-Kuc – tel.: 41 362 45 48, wewn. 122; kom.: 609 049 934; e-mail: 

Aleksandra.kuc@scdn.pl  

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie. 

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego  
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