KONKURS OJCZYZNY POLSZCZYZNY 2012/2013
Konkurs językowy dla uczniów gimnazjów – III etap
KLUCZ ODPOWIEDZI
Numer
zadania
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Odpowiedzi

Punktacja

C
a) np. czas przynosi cierpienie, czas
nas niszczy, czas jest naszym wrogiem
b) np. czas łagodzi cierpienie, czas
leczy rany
D
A
C
Bergson:
czas jest trwaniem (czas jako niepodzielna melodia)
Bachelarda:
czas jest mgnieniem
(czas jako melodia podzielona na
poszczególne dźwięki)
C
D
B
młodzi:
np. nie doceniają czasu, tracą go,
ponieważ wydaje im się, że mają go
bardzo dużo
starzy:
np. szanują czas, bo mają poczucie,
że jest go coraz mniej
C
pytania:
(Nie mam wpływu na to, że się starzeję,) ale czy to jest kwestia czasu,
czy biologii?
Może samo istnienie jest czasowaniem się?
Chyba pani żartuje?
Dlaczego mniej ważny miałby być
czas spędzony z przyjaciółmi przy
lampce wina?
Czy kontakty z ludźmi nie są na tyle
cenne, że warto poświęcić na nie
czas?
funkcje:
np. podkreśla punkt widzenia, po-

1

1

Punkty cząstkowe

2

1
1
1
Trafny opis tylko jednej koncepcji filozoficznej - 1 punkt.
2

1
1
1
Trafne opisanie sposobu
traktowania czasu przez jedną z grup – 1 punkt.
2

1
Za wypisanie pytania retorycznego – 1 punkt, za określenie jego funkcji – 1 punkt.

2

Jeśli uczeń przepisze całe
wypowiedzenie, również
przyznajemy mu punkt.

Numer
zadania

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Odpowiedzi

Punktacja

glądy lub hipotezy; wyraża wątpliwość, wahanie; podważa poglądy
rozmówcy
np. Zresztą to „teraz” nie istnieje.
Ono już minęło.
To „teraz” nieubłaganie znika.
Jesteśmy wciąż jak na ostrzu noża.
Ciągle odchodzimy.
usuwać, unicestwiać, likwidować,
niszczyć

np. a) zaatakować, nacierać
b) nie darować nikomu, nie oszczędzić nikogo
c) bezwzględnie, bez litości, obcesowo
(stały) postęp spękań
twardo pod stopami (zasługujących)
(aby sam) mógł je uprzątnąć
A
np. jest destrukcyjne, niszczące
np. przewagę człowieka stanowi
sam fakt jego istnienia/życia, które
podlega czasowi, ale nie od razu mu
się poddaje
Czas nas niszczy.

Punkty cząstkowe

1

1

2

1

Jeśli uczeń odniesie się do
innego znaczenia czasownika
(wytrzymywać), nie przyznajemy punktu.
Za trafne wyjaśnienie dwóch
związków frazeologicznych
– 1 punkt.

Wypisanie lub pominięcie
wyrazów ujętych w kluczu w
nawias nie wpływa na przyznanie punktów.

1
1
1
1

Zad. 21. Błędy podkreślone i poprawione.
Błędy podkreślone
Będąc w Krakowie, moją uwagę
zwróciła ciekawa wystawa.
W Muzeum Narodowym zaprezentowano ocalałe grafiki Bruna Schulza.
Zrobiły na mnie takie wrażenie, że
przeszła mi po plecach gęsia skórka.

Punktacja
1

1
1

Błędy poprawione
Kiedy (gdy) byłem w Krakowie, moją….
Będąc w Krakowie, zwróciłem uwagę…
Brunona
przeszedł mi po plecach dreszcz
przeszedł mnie dreszcz
dostałem gęsiej skórki
obaj, obydwaj

Tego dnia rysunki podziwiało oprócz
1
mnie jeszcze dwóch mężczyzn – oboje byli nimi zachwyceni.
Byłem tak pochłonięty oglądaniem
1
nie przywiązywałem wagi
obrazów, że nie przywiązywałem
uwagi do upływającego czasu i spóźniłem się na pociąg.
Razem: 30 punktów

2

Uwagi dla poprawiających:
 za właściwe podkreślenie i poprawienie błędu przyznaje się 1 punkt;
 za poprawnie podkreślony, lecz niewłaściwie poprawiony błąd nie przyznaje się punktu;
 za każde zbędne podkreślenie lub błędną poprawkę odejmuje się 1 punkt;
 za całe zadanie uczeń nie może otrzymać mniej niż 0 punktów (czyli punktów ujemnych).

Kryteria oceny rozprawki – 10 punktów
a) Treść (0-4 punkty):
1. zrozumienie tematu, jego dwuznaczności,
2. trafność doboru przykładów,
3. bogactwo argumentów,
4. dojrzałość sądów i przemyśleń.
b) Forma (0-4 punkty):
1. kompozycja i akapitowanie,
2. styl i konwencja (tzw. forma wypowiedzi),
3.słownictwo i gramatyka,
4. ortografia i interpunkcja.
c) wartości szczególne (0-2 punkty):
1. oryginalność realizacji i funkcjonalność przyjętej formy wypowiedzi,
2. przejawy uzdolnień pisarskich.

Uwagi dla poprawiających:
 w ocenie wypracowania punkty wystawia się osobno w pozycjach a), b), c)
i sumuje się w ocenie całości;
 w poz. c) należy wskazać pod wypracowaniem konkretne punktowane wartości: w czym i jak przejawia się oryginalność realizacji lub funkcjonalność
formy, jak przejawiają się uzdolnienia.

3

