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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2015 

Schemat oceniania zadań dla kl. V 

Ogólna liczba punktów: 35 

 

Zadanie  Przewidywana odpowiedź 

 

Punktacja              

1. Istnieje tylko jedna definicja Chaosu.                 N 

Pierwsza para bogów wyłoniła się z Chaosu      T 

1p. za dwie poprawne odpowiedzi. 

0-1 

2.                                    (pierwsza para bogów) 

                                      Uranos             Gaja 

                                       (Niebo)           (Ziemia) 

                                              (ich dzieci) 

        tytani                      kiklopowie                hekatonchejrowie 

                                             (cyklopi)                     (sturęcy)  

                                       (druga para bogów) 

                                     Kronos              Reja 

                                              (ich dzieci) 

Posejdon       Zeus      Hades         Hera           Demeter        Hestia 

                                       (trzecia para bogów) 

                                         Zeus                   Hera 

2p. za poprawne, bezbłędne uzupełnienie wykresu; 

1p. za poprawne uzupełnienie wykresu (dopuszczalny 1 błąd); 

 

0-2 

3. Np. 

Wyrazy pokrewne: 

chaos – chaotyczny (przymiotnik) 

chaos – chaotycznie (przysłówek) 

Wyrazy bliskoznaczne: 

Chaos – nieład, nieporządek, zamieszanie, zamęt, rozgardiasz, 

bałagan, bezład (rzeczowniki) 

1p. za podanie wyrazów pokrewnych 

1p. za podanie wyrazów bliskoznacznych 

 

0-3 

4. Wykres: 

bóstwa -------------------- wyłoniły się 

 

 

                  dwa                                                              z otchłani 

 

 

 

                                                                                            tej 

 

Części zdania: 

tej – przydawka; z otchłani – okolicznik; wyłoniły się – orzeczenie; 

dwa – przydawka; bóstwa – podmiot.  

2 p. za poprawne nazwanie wszystkich części zdania; 

1p. za popełnienie 1 bł. w częściach zdania; 

1 p. za poprawnie sporządzony wykres. 

0-3 
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5. 

 

być alfą i omegą – wiedzieć wszystko na dany temat; 

po nitce do kłębka – wyjść z trudnej sytuacji, dotrzeć do ujawnienia 

czegoś; 

Syzyfowa praca -  praca bezowocna, niedająca efektów. 

Po 1p. za dobrze poprawiony związek frazeologiczny i jego 

wyjaśnienie. 

0-3 

6.  Np. 

Ogłoszenie 

Koło Teatralne przygotowało spektakl zatytułowany Mity greckie, 

który  odpędzie się  15 maja 2015 roku o godz. 16.00 w Miejskim  

Domu Kultury. Wstęp wolny 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny - 111 222 333. 

Realizacja tematu (0-1) 

Za wskazanie nadawcy (organizator), celu (przedstawienie o mitach 

greckich), czasu i miejsca spektaklu; 

Poprawność językowa (0-1) 

dopuszczalny 1 błąd językowy (niezależnie od kategorii); 

Poprawność zapisu (0-1) 

dopuszczalny 1 bł. ortograficzny lub 1 bł. interpunkcyjny. 

 

0-3 

7. 2. W każdej z trzech bajek wystąpiło uosobienie.  F 

1p. za poprawne zaznaczenie informacji fałszywej. 

 

0-1 

8. Np. 

Malarze 

Często ludzie cenią bardziej fałsz, nieprawdę, sztuczność niż talent 

 i umiejętności. Wolą tkwić w kłamstwie, żyć złudzeniami niż dążyć 

do prawdy. Nie chcą oglądać swoich prawdziwych wizerunków, 

bardziej odpowiada im  portret nieprawdziwy, ale piękny. 

Ptaszki w klatce 

Najwyższą wartością w życiu człowieka jest wolność. Tylko ten 

docenia jej znaczenie, kto ją poznał. Urodzony w niewoli nie wie, co 

utracił, dlatego nie tęskni za wolnością.  

Szczur i kot 

Nie powinniśmy być nadmiernie pewni siebie, popadać  

w samouwielbienie, wierzyć naiwnie w czyjeś pochlebstwa, bo może 

się to dla nas źle skończyć. 

po 1p. za właściwe opisanie morałów; 

1p. za wypowiedź poprawną ortograficznie, interpunkcyjnie 

(dopuszczalny 1 błąd). 

0-4 

9. 

 

 

 

 

 

mit legenda bajka 

B, D C, F A, E 

G nie pasuje do żadnego z wymienionych gatunków 

2p. za bezbłędne uzupełnienie tabeli; 

1p uzupełnienie tabeli z jedną pomyłką. 

 

0-2 

10.  Rozwiązanie krzyżówki: 

1. Angielka                                  

2. baobab                                                             

0-3   



3 

 

3. chinina                                                                                                                   

4. Rawlison 

5. słoń                                                              

6. Szwajcar 

7. Chartum                                            

8. Mahomet                                                                      

9. Tarkowski 

10. Afryka                                                

11. Mahdi                                                

Hasło: Kanał Sueski 

Wyjaśnienie związku hasła z utworem: Ojcowie Stasia i Nel zostali 

zatrudnieni przy budowie Kanału Sueskiego 

2p. za poprawne wpisanie wszystkich haseł; 

1p. za popełnienie 1 bł. w hasłach; 

1p za poprawne podanie hasła i wyjaśnienie go (nie przyznaje się 

punktu, jeśli uczeń poda tylko hasło)  

11. Realizacja tematu (0-4): 

•  Wybór bohatera (przedstawienie postaci) – 1p. 

•  Zaprezentowanie cech zewnętrznych (wygląd) – 1p. 

•  Zaprezentowanie cech wewnętrznych (zachowanie, usposobienie); 

przynajmniej dwie cechy – 1p.  

• Ocena postaci z uzasadnieniem, dlaczego wybrał właśnie tego 

bohatera – 1p. 

Kompozycja * (0-2)  

• Zastosowanie słownictwa oceniającego i opisującego – 1p  

• Trójdzielność, przejrzystość wypowiedzi (przynajmniej dwa 

akapity), logiczne uporządkowanie treści – 1p. 

Język * ((0-2) 

• tekst poprawny językowo - 2p. 

• tekst z drobnymi błędami językowymi (dopuszczalne 2 błędy 

językowe, niezależnie od kategorii) – 1p. 

Ortografia * (0-1)  

• praca poprawna pod względem ortograficznym (dopuszczalny 1 

błąd ortograficzny)  

Interpunkcja* (0-1)  

• praca poprawna pod względem interpunkcji (dopuszczalne                

3 błędy interpunkcyjne) 

 

*Z tych kategorii nie przyznaje się punktów, jeśli praca jest krótsza 

niż wymagana objętość.  

 

0-10 

 

Źródła wykorzystanych tekstów kultury: 

1. Jan Parandowski, Mitologia, Wydawnictwo Puls, Londyn 1992. 

2. Ignacy Krasicki, Bajki, przypowieści, satyry, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1986 

 


