
Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych 
Odpowiedzi i punktacja zadań do zestawu egzaminacyjnego Razem w parze 
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ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ OTWARTYCH 
 

Uwaga! Jeśli w zadaniach punktowanych 0-1 wśród odpowiedzi poprawnych pojawiają się odpowiedzi niepoprawne, uczeń otrzymuje 0 pkt za zadanie. 
W zadaniach krótkiej odpowiedzi dopuszczalne są inne sformułowania, jeśli trafnie oddają podany przykładowo sens. 
 

Nr 
zadania

Odpowiedzi poprawne Odpowiedzi dopuszczalne Odpowiedzi 
niedopuszczalne 

Liczba 
punktów 

Zasady przydzielania 
punktów 

21. Np.: naród polski znajdował 
się pod zaborami; rządzili nim 
zaborcy. 

Np.: naród polski był w niewo-
li; wystąpiła sytuacja rozbioru 
Polski. 

Np.: pod zaborem niemieckim; 
pod zaborem; w trudnej sytuacji. 

0-1 1 punkt za poprawne 
dokończenie zdania. 

22.  Np.: I. problem dotyczący 
rozpoczęcia wojny z Krzyża-
kami, 
II. problem dotyczący pogo-
dzenia obowiązku wobec oj-
czyzny z koniecznością roz-
stania z ukochaną osobą, 
III. pogodzenie opieki nad 
dzieckiem z pracą naukową.  
Odpowiedzi mogą mieć rów-
nież formę pytań. 

Np.: I. problem dotyczący 
uzgodnienia wspólnego stano-
wisko wobec Krzyżaków; pro-
blem związany z Krzyżakami,  
II. podjęcie decyzji o wspólnym 
wyjeździe do Chrieptiowa; 
podjęcie decyzji o rozstaniu; 
wyjazd męża na wojnę, decyzja 
o losie Barbary,  
III. pogodzenie życia zawodo-
wego z życiem prywatnym; 
problem opieki nad córką Ireną.

Np.: I. spór o to, kto będzie rzą-
dził; problem dotyczący przed-
wczesnego wyjazdu Jagiełły 
przeciw Krzyżakom; pogodzenie 
życia rodzinnego ze sprawowa-
niem władzy, 
II. najazd Tatarów; obowiązek 
wyruszenia na wojnę w obliczu 
zagrożenia tureckiego; odmienne 
zdanie dotyczące tej samej kwe-
stii; brak potomka;  
III. wybór między karierą 
i rodziną; założenie rodziny mi-
mo obowiązków w pracy. 

0-2 1 punkt za poprawne 
podanie dwóch sytu-
acji problemowych. 
2 punkty za podanie 
trzech sytuacji pro-
blemowych. 
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Nr 

zadania
Odpowiedzi poprawne Odpowiedzi dopuszczalne Odpowiedzi 

niedopuszczalne 
Liczba 

punktów 
Zasady przydzielania 

punktów 
23. Np.: z dłoni; ze swoich dłoni. Np.: z otwartych dłoni; 

z czterech dłoni; z małżeńskiej 
wspólnoty i zaufania; ze swo-
jej miłości; z małżeństwa. 

Np.: z dłoni, które oznaczają pra-
cę i służbę dla innych. 

0-1 1 punkt za poprawną 
odpowiedź wynikają-
ca z wiersza. 

24. Epitet, metafora (przenośnia); 
powtórzenie. 

 Np.: personifikacja; animizacja; 
porównanie. 

0-1 1 punkt za poprawne 
nazwanie dwóch 
środków poetyckich. 

25. Np.: a) stawianie domu, 
b) tworzenie związku. 

Np.: a) stawianie budynku; 
budowa budynku; budowanie 
na gruncie, którego jest się 
właścicielem, 
b) zakładanie (budowa; two-
rzenie rodziny); wspólne życie 
małżonków; budowanie uczu-
cia; budowanie więzi. 

Np.: a) planowanie domu,  
b) nieugiętość w słowach 
i czynach; przysięganie wierno-
ści; stworzenie rodzinnej atmosfe-
ry.  

0-1 1 punkt za podanie 
dosłownego i przeno-
śnego znaczenia tytu-
łu. 

26. Np.: dłonie; otwarte dłonie. Np.: złączone dłonie; trzyma-
nie się za ręce. 

Np.: pies; wspólny dom; podnie-
siona dłoń. 

0-1 1 punkt za poprawne 
podfanie wspólnego 
elementu. 

27. Np.: promienie słoneczne 
przenikające przez szybę 
(przez okno).  

Np.: okno. Np.: lustro; świecznik; kandelabr; 
żyrandol, świeczka. 

0-1 1 punkt za właściwe 
podanie źródła świa-
tła. 

28.  Np.: symetria; statyczność, 
kompozycja zamknięta.  

Np.: postacie stoją w centrum 
obrazu; umieszczenie postaci 
na pierwszym planie. 

Np.: perspektywa; równomierne 
rozplanowanie. 

0-1 1 punkt za poprawne 
wymienienie cechy.  
 

29. Ariadna i Tezeusz, Ligia 
i Winicjusz, Penelopa i Odys.  

  0-1 1 punkt za właściwe 
przyporządkowanie 
par rysunkom. 

 
 
 

 

2 z 2 


	 
	ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH 
	ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ OTWARTYCH 
	Odpowiedzi poprawne
	Odpowiedzi 
	niedopuszczalne
	Odpowiedzi poprawne
	Odpowiedzi 
	niedopuszczalne





