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KRYTERIA OCENIANIA ZADAŃ Z TESTU  

X Konkursu Humanistycznego  

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 

Kielce, 2 marca 2013 r. 

Zad.  

 nr 

Poprawna lub przykładowa odpowiedź pkt Uwagi  

1.  C. O Januszu Korczaku Stefanii Ney (Grodzieńskiej) 

 
0-1 1 pkt za prawidłową odpowiedź. 

2.  B. ożywienie i dźwiękonaśladownictwo 

D. dźwiękonaśladownictwo i animizacja   

 

 

0-2 2 punkty za odpowiedź B. i D. 

1 punkt za zaznaczenie tylko B lub 

tylko D. 

0 punktów za błędne wskazania – 

także wówczas, gdy uczeń 

wskazuje np. B.(poprawnie)  i C. 

(niepoprawnie) 

3.  C. jednego zdania złożonego i trzech równoważników zdań 

 
0-1 1 pkt za prawidłową odpowiedź 

4.  A. zdanie pojedyncze, oznajmujące, np.:  

Była ulica, tutaj, w stolicy, pełna biedaków, błota i śmieci. 

Ruszyły ze sztandarem zielonym w drogę do śmierci.  

B. zdanie pojedyncze, pytające 

np.: Czy jeszcze wtedy wierzył? 

Chciał dobrem zło zwyciężyć? 

 

C. wypowiedzenie rozkazujące 

Wysiadka! 

 

0-3 Po jednym punkcie za każde 

prawidłowo wskazane 

zdanie/wypowiedzenie (w A. i B. 

spełniające oba warunki).  

5.  Np.: Człowiek, wychowawca, Prawdziwy Człowiek, 

Stary Doktor, Doktor 

Uznajemy także: poeta, lekarz, on (Niemu), pan 

0-4 Po jednym punkcie za każdy 

poprawnie podany synonim. 

6.  Przykładowe interpretacje:  

Przysłowie odnosi się do osób, które ponad wszystko 

stawiają siebie i swoje własne potrzeby. Używa się go w 

sytuacjach, gdy chcemy podkreślić, że nie warto 

martwić się drobiazgami, szczegółami, sprawami 

nieistotnymi, ale warto zająć się tym, co naprawdę ma 

duże znaczenie. W obliczu spraw wielkich szkoda 

trwonić bezcenny czas na rzeczy błahe, małej wagi.  

0-4 Od 0 do 2 punktów za wyjaśnienie 

sensu przysłowia (ze zwróceniem 

uwagi na interpretację przenośni 

„róże” oraz „płoną lasy” z 

uwzględnieniem uniwersalnych 

znaczeń). 

1 punkt za spełnienie kryterium 

ilościowego (3 wypowiedzenia).   

1 punkt za pracę bezbłędną pod 

względem ortografii i interpunkcji.  

7.  Przykładowe interpretacje powinny nawiązywać do 

życia i czynów Janusza Korczaka, do jego heroicznych 

starań o zachowanie zwyczajów i wartości, 

obowiązujących w sierocińcu przed wojną i okupacją. 

Istotne jest także dostrzeżenie troski Korczaka o 

jednostkę-dziecko i przekonanie, że obowiązkiem 

dorosłych jest wychowywanie dzieci i troska o nie – 

niezależnie od czasów, w jakich przyszło im żyć. 

 

0-4 Od 0 do 2 punktów za wyjaśnienie 

sensu przesłania ze zwróceniem 

uwagi na interpretację: 

 przenośni „płoną lasy” z 

uwzględnieniem kontekstu np.:  

wojny, okupacji, degradacji 

wartości itp.  

 przenośni „róże” (np. róże – 

niewinne dzieci, róże – wartości 

człowiecze, róże – rytuały dnia 
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codziennego, róże – hodowane 

w sierocińcu kwiaty jako 

symbol „normalności” w 

oszalałym z nienawiści świecie 

itp.) 

1 punkt za spełnienie kryterium 

ilościowego (3 różne interpretacje).   

1 punkt za odpowiedź bezbłędną 

pod względem ortografii i 

interpunkcji. 

8.  A. Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka 

B. Irena Sendlerowa – np. z narażeniem życia 

pomagała Żydom w warszawskim getcie; np. 

uratowała ok. 2500 dzieci żydowskich. 

0-2 Po jednym punkcie za każdą 

prawidłową odpowiedź. 

9.  A. 1 sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego 

B. 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości  

C. 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

D. 14 października Dzień Edukacji Narodowej 

E. 1 września Dzień Weterana   

F. 16 października Dzień Papieża Jana Pawła II  

G. 15 sierpnia  Święto Wojska Polskiego , święto 

katolickie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

H. 1 Maja Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 

Pracy  

I. 3 Maja Święto Narodowe Trzeciego Maja (Święto 

Trzeciego Maja) 
J. 31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności   

0-4  4 punkty – bezbłędne odpowiedzi. 

3 punkty – jedna pomyłka lub 

nieuzupełniona luka. 

2 punkty – dwie pomyłki lub 

nieuzupełnione luki. 

1 punkt – trzy pomyłki lub 

nieuzupełnione luki. 

0 punktów – więcej niż trzy 

pomyłki lub nieuzupełnione luki. 

10.  Przykładowo uzupełniona tabela poniżej.   0-6  Po jednym punkcie za każdy 

prawidłowo uzupełniony w całości 

wers A., B., C., E. tabeli oraz 

2 punkty za prawidłowe  

uzupełnienie w całości wersu D. 

(jedna luka lub jedna pomyłka w 

wersie D. skutkuje uzyskaniem za 

ten wers 0 punktów) 

11.  D. Józef Hauke-Bosak, Marian Langiewicz, Ludwik 

Mierosławski, Romuald Traugutt 
0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

12.  Republika Litwy, Republika Łotwy, Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, Królestwo 

Rumunii, Republika Czechosłowacka, Rzesza 

Niemiecka, Prusy Wschodnie 

0-3 2 punkty za wypisanie wszystkich 

sąsiadów  - 0 punktów za pomyłkę 

lub brak jednego z sąsiadów 

oraz 

1 punkt za poprawne (także pod 

względem ortograficznym) 

rozszyfrowanie skrótów.  

13.  A. Westerplatte – Warszawa – Modlin – Hel – Kock  0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

14.  Kolejno: B., C., A., D. 0-4 Po jednym punkcie za każde 

prawidłowe oznaczenie. 

15.  A.        20 euro – gotyk 

B. 500 euro – architektura XX w.  
0-5  Po jednym punkcie za każdą 

prawidłową odpowiedź. 
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C. 50 euro – renesans 

D. 10 euro – styl romański 

E. 100 euro – barok 

16.  Zabytek chroniony prawem 0-2 2 punkty za podanie pełnej nazwy.  

1 punkt za podanie tylko 

określenia „zabytek”.  

17.  Prawidłowe oznaczenie – poniżej.  0-5 5 punktów za prawidłowe 

zaznaczenie wszystkich dzieł na 

osi. 

4 punkty – jedna pomyłka lub brak 

jednego dzieła 

3 punkty – dwie pomyłki/dwa 

braki. 

2 punkty – trzy pomyłki/trzy braki. 

1 punkt – cztery pomyłki/cztery 

braki. 

0 punktów – więcej niż 4 pomyłki 

lub więcej niż 4 braki. 

18.  C. siła wyrazu, wyrazistość 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

19.  C. menory – świecznika 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

20.  „Homo homini” – „człowiek człowiekowi” (fragment 

łacińskiej sentencji „homo homini lupus est” – 

„człowiek człowiekowi wilkiem”) 

Atak terrorystyczny na World Trade Center 11 września 

2001 roku. 

0-2 1 punkt za wyjaśnienie 

frazeologizmu oraz  

1 punkt za podanie informacji o 

wydarzeniu. 

 

21.  Zniszczone, przecięte samolotami budynki World 

Trade Center.  

Datę zamachu (11 września 2001 r.) – dwie jedynki 

pochylone ku sobie. 

0-2 Po jednym punkcie za każde 

prawidłowe odczytanie symboliki 

bryły. 

22.  np.: monument, figura, posąg, obelisk, głaz 

pamiątkowy, rzeźba, statua 
0-2 1 punkt za podanie sześciu 

wyrazów bliskoznacznych. 

0 punktów za podanie mniej niż 

sześciu wyrazów bliskoznacznych. 

2 punkty za podanie więcej niż 6 

wyrazów bliskoznacznych.  

23.  A. uproszczone i zgeometryzowane 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

24.  B. barbizończycy 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

25.  B. adwokat – tytuł grzecznościowy 

C. opiekun artystów 

0-2 Po jednym punkcie za każdą 

prawidłową odpowiedź.  

26.  B. baroku 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

27.  B. o tytułach i godnościach osoby sportretowanej 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

28.  B. pejzaż 0-1 1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

29.  Przykładowo uzupełniona notatka poniżej 0-3 3 punkty za poprawne 

uzupełnienie wszystkich luk.  

2 punkty za jeden brak 

uzupełnienia lub błędne 

uzupełnienie. 

1 punkt za dwa braki lub błędne 

uzupełnienia. 

0 punktów za więcej niż dwa braki 

lub błędy uzupełnienia.  
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30.  Kryteria oceniania zadania – poniżej.  0-10 Zgodnie z kryteriami.   

 

Razem za test maksymalnie: 80 punktów 

ZADANIE 10. (0-6 punktów) 

 Frag-

ment 

nr... 

Tytuł Rola pieśni Autor /autorka 

słów 

Autor melodii Rok 

powstania 

słów  

A.  3 „Rota” Powstała na znak protestu 

przeciwko germanizacji 

Polaków.  

Maria 

Konopnicka 

Feliks Nowowiejski 1908 

B.  2 „Solidarni, nasz 

jest ten kraj” 

Od 2000 r. oficjalny hymn 

Niezależnego Samorządnego  

Związku Zawodowego 

„Solidarność”. 

Jerzy Narbut Stanisław 

Markowski 

1980 

C.  1 „Oda do 

radości” 
hymn Unii Europejskiej Fryderyk 

Schiller  

Ludwig van 

Beethoven 

1785 

D.  5 „Mazurek 

Dąbrowskiego”  
Dawniej:  

hymn (pieśń) Legionów 

Polskich we Włoszech. Dziś: 

hymn Rzeczpospolitej 

Polskiej (hymn Polski). 

Józef 

Wybicki 

melodia mazurka 

ludowego 
1797 

E.  4 „My, Pierwsza 

Brygada” lub  

"Legiony" lub 

„Legiony to 

żołnierska 

nuta” 

Dawniej: 

pieśń I Brygady Legionów 

Polskich, dowodzonych przez 

Józefa Piłsudskiego.  

Od 2007 r. – oficjalna pieśń 

Wojska Polskiego. 

Andrzej 

Hałaciński, 

Tadeusz 

Biernacki 

Andrzej Brzuchal-

Sikorski 

1917 i 

później 

 

    

ZADANIE 17.  (0-5 punktów) 

Zaznacz na osi czasu (według wzoru), w którym wieku powstały wymienione niżej dzieła. 

1) Drzwi Gnieźnieńskie, Archikatedra Gnieźnieńska 

2) Hołd pruski, obraz Jana Matejki, Muzeum Narodowe w Krakowie – Sukiennice 

3) Homo Homini, pomnik Adama Myjaka poświęcony ofiarom zamachów terrorystycznych, 

Kielce 

4) Paganini, obraz Felicjana Sz. Kowarskiego, Muzeum Narodowe, Kielce 

5) Płyta Orantów, bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy 

6) Pomnik Dzieci Wrzesińskich, Jerzy Sobociński, Września  

7) Pomnik Henryka Sienkiewicza, Gustaw Zemła, Kielce, odsłonięty w 2010 r.  

8) Pomnik Janusza Korczaka zaprojektowany przez Zbigniewa Wilmę i Jana Bohdana  

Chmielewskiego, Warszawa (przed Pałacem Kultury i Nauki) 

9) Pomnik Legionów (Czwórka) Jana Raszki, Kielce 
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10) Portret Franciszki z Mycielskich Sołtykowej, żony Aleksandra, stolnikowej podolskiej, olej, 

płótno, własn. Jean Martin Popiel, depozyt: Muzeum Narodowe w Kielcach 

11) Ujazd. Widok bramy i mostu wjazdowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe, akwarela, autor: 

Zygmunta Vogel, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

12) W kurniku, obraz Tadeusza Makowskiego, Muzeum Narodowe, Kielce 

13) Widok Sandomierza od strony Wisły, obraz Józefa Szermentowskiego, olej na płótnie, 

Muzeum   Narodowe, Kielce 

14) Zaśnięcie Matki Boskiej, obraz Michała Lancza z Kitzingen, ufundowany dla kościółka   

św. Wojciecha w Kielcach, Muzeum Diecezjalne, Kielce 

 

 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 

 

 

 

 

 

ZADANIE 29. (0-3 punkty) 

W centrum kompozycji postać mężczyzny stojącego en face na rozstawionych nogach, lewą ręką 

trzymającego pod podbródkiem  skrzypce, w prawej, uniesionej w górę ręce –  smyczek . Obydwie 

dłonie nieproporcjonalnie duże, przerysowane, włosy bujne, gęste, opadające na ramiona, twarz w 

ujęciu 3/4 w prawo, duży orli nos, gęste brwi, masywny wystający podbródek, czarny frak. W lewym 

dolnym rogu fragment fortepianu, w prawym dolnym rogu twarz kobiety lekko w ujęciu 3/4 w 

prawo, w fantazyjnym nakryciu głowy oraz dwie głowy męskie od tyłu w cylindrach.  W prawym 

górnym rogu otwarta, nieproporcjonalnie duża książka, tło z podziałami abstrakcyjnymi i aluzyjnymi 

(domy?). Rysunek malarski, kolorystyka: czerń, brąz, indygo, szary, ceglany, brudny róż, biel, 

brunatny, ostra czerwień, brudna żółć, brudna zieleń. 

 

 

 

ZADANIE 30. (0-10 punktów) 

Wiesz zapewne, że Orderem Uśmiechu zostali uhonorowani twórcy literatury dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Alina Centkiewicz i Czesław Centkiewicz, Henryk Chmielewski, Arkady Fiedler, 

Irena Jurgielewiczowa, Joanna Kulmowa, Cezary Leżeński, Małgorzata Musierowicz, Edmund 

Niziurski, Hanna Ożogowska, Alfred Szklarski, ks. Jan Twardowski, Barbara Wachowicz, Wojciech 

Żukrowski.  

Napisz list otwarty do swoich rówieśników, w którym zachęcisz ich do poznania twórczości 

pisarza lub poety z przytoczonej wyżej listy. Zwróć uwagę na szczególne walory dzieł wybranego 

twórcy (szczególnie te, które wiążą się z „wielkim sercem, troską o los najmłodszych  

i poszanowaniem dziecięcych praw”). Używaj rzeczowych argumentów.  

3, 8 1, 5 14 

2, 

13 

11, 

10 

9, 6, 4, 12 
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Uwaga! Twoja praca nie może mieć objętości mniejszej niż do końca tej strony (od objętości odlicza się miejsce, 

jakie zajmują ewentualne skreślenia w tekście). Nie używaj w liście swoich danych (imienia i nazwiska, nazwy 

swojej szkoły itp.) – w razie potrzeby użyj fikcyjnych danych.  

Kryteria cząstkowe Punktacja 

1) zgodność z poleceniem – 

objętość tekstu (nie 

mniejsza do końca strony – 

z uwzględnieniem 

szacunkowego miejsca, 

jakie zajmują ewentualne 

skreślenia w tekście) 

 

 

Za spełnienie tych kryteriów nie przyznajemy punktów dodatnich.  

W przypadku niespełnienia nawet jednego z tych kryteriów uczeń otrzymuje 0 pkt 

– nie sprawdzamy wówczas stopnia spełnienia kryteriów scharakteryzowanych poniżej. 

2) zgodność z poleceniem – 

wybór autora z listy 

3) zgodność z poleceniem – 

przedstawienie twórczości 

autora 

od 0 do 2 punktów (w zależności od stopnia spełnienia kryterium) 

2 pkt przyznajemy wówczas, gdy: 

- przedstawienie twórczości wybranego autora daje jasne informacje o tym , kim jest, 

jaki rodzaj twórczości uprawia(ł), jakie są jego najważniejsze dzieła itp., 

-  0 pkt – gdy opis jest nierzetelny (zawiera np. rażące błędy rzeczowe), ogólnikowy, 

ogranicza się np. wyłącznie do podania tytułów utworów literackich itp.  

4) obecność wyznaczników 

charakterystycznych dla 

toku logiczno-

argumentacyjnego   

od 0 do 2 punktów (w zależności od stopnia spełnienia kryterium) 

2 pkt przyznajemy wówczas, gdy: 

 praca zawiera przynajmniej dwa rozpoznawalne, rzeczowe argumenty na poparcie 

wyboru (ze zwróceniem uwagi  na szczególne walory dzieł wybranego twórcy, 

wiążące się z „wielkim sercem, troską o los najmłodszych i poszanowaniem 

dziecięcych praw”), 

 uczeń stosuje wyrazy/wyrażenia/zwroty o charakterze oceniającym, 

 uczeń stosuje wyrazy/wyrażenia/zwroty służące zachęceniu rówieśników do lektury. 

0 pkt – gdy praca zawiera jeden argument lub nie zawiera ich wcale, gdy brak w pracy 

elementu oceny, gdy argumenty mają charakter wyłącznie emocjonalny (np. lubię jego 

książki, młodzież chętnie czyta jego utwory, jest popularny w telewizji/prasie itp.). 

5) kompozycja wypowiedzi  0-1 pkt 

1 pkt - gdy w pracy występują wszystkie elementy kompozycyjne listu oraz adekwatne 

do treści i formy listu proporcje między częścią wstępną, rozwinięciem i zakończeniem.  

6) poprawność językowa  

(jęz.) 

 

0-1 pkt 

1 pkt – najwyżej jeden błąd z zakresu stylu, składni, słownictwa lub gramatyki. 

0 pkt – dwa i więcej błędów. 

7) poprawność ortograficzna 

(ort.) 

0-1 pkt 

1 pkt – praca bezbłędna pod względem ortograficznym. 
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 0 pkt – jeden i więcej błędów. 

8) poprawność 

interpunkcyjna (int.) 

 

0-1 pkt 

1 pkt – praca bezbłędna pod względem interpunkcyjnym. 

0 pkt – jeden i więcej błędów.  

9) inne szczególne walory 

pracy, np. żywy, 

interesujący styl, lekkość 

wypowiedzi, oryginalność, 

szczególne wartości 

merytoryczne itp.  

0-1 pkt 

przyznajemy jeden punkt, gdy takie walory są wyraźnie dostrzegalne. 

10) estetyka zapisu 0-1 pkt 

1 pkt – pismo czytelne, staranne, kształtne; sporadyczne skreślenia i poprawki. 

0 pkt – pismo niestaranne, niekształtne, rozchwiane, utrudniające zrozumienie lub  

nieczytelne. Nagminne skreślenia i poprawki. 

Łącznie za zadanie 30.   10 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


