PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI
1.

Np. Rozmowa dotyczy roli mitów w życiu człowieka, definicji mitu
i sensu życia lub podobnie

1 pkt za poprawną odpowiedź

2.

Np. Mit to opowieść odnosząca się do tych elementów otaczającego
świata, które człowiek chciał wyjaśnić, ale także do tego, co działo
się w jego życiu, stanowiło jego integralną część lub podobnie

1 pkt za poprawną odpowiedź

3.

A.
Uzasadnienie wyboru: tekst zawiera wiele informacji, jest tekstem
popularnonaukowym lub podobne

1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi
i właściwe uzasadnienie

4.

– stanowią punkt odniesienia dla własnych doświadczeń
życiowych człowieka
– pomagają zgłębiać tajemnice i problemy życia duchowego
– wspierają człowieka w budowaniu jego samoświadomości
lub podobnie

2 pkt za poprawne określenie dwóch funkcji;
1 pkt za poprawne określenie jednej funkcji

5.

– utrata ważnej części dawnego dziedzictwa kulturowego;
– nieznajomość literackich źródeł tradycji śródziemnomorskiej
i judeochrześcijańskiej prowadzi do utraty ciągłości kultury,
perspektywy, ludziom brakuje wzorców (drogowskazów), które
sami muszą wypracowywać

2 pkt – za poprawne podanie dwóch
skutków;
1 pkt – za poprawne podanie jednego skutku.

6.

Uczeń może wskazać dowolny tytuł powieści – ważne, aby
sformułował właściwe argumenty, w których odwoła się do
wartości opisanych przez Campbella.

2 pkt – za pełną odpowiedź;
1 pkt – za sformułowanie jednego
argumentu.

7.

OPINIA
FAKT
OPINIA
FAKT

2 pkt – za wszystkie poprawne odpowiedzi;
1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi.

8.

– przykład ilustrujący myśl autora;
– przykład potwierdzający słuszność teorii autora

2 pkt – za poprawne podanie dwóch funkcji;
1 pkt – za poprawne podanie jednej funkcji.

9.

imiesłów przymiotnikowy czynny

1 pkt za poprawne nazwanie części mowy

10.

– szczelnie
– pokonywać, przekraczać
– pobudzającego, inspirującego

2 pkt – za poprawne podanie trzech
synonimów
1 pkt – za poprawne podanie dwóch
synonimów

Np.: Rozmowa dotyczy roli mitów – od czasów dawnych, po
współczesne. Campbell wyjaśnia, że znajomość mitów jest ważna,
ponieważ zwraca uwagę człowieka na to, co duchowe
i ponadczasowe. Badacz zauważa też, że usunięcie literatury
klasycznej z powszechnej edukacji zubożyło człowieka, ponieważ
literatura ta stanowiła ważny punkt odniesienia dla jego przeżyć
i problemów. Konstatuje, że mity uświadamiają człowiekowi
znaczenie samego faktu istnienia.

3 pkt – ze streszczenia wynika, jaki jest
temat tekstu i co na ten temat powiedziano
w tekście; adekwatny poziom uogólnienia,
streszczenie logicznie spójne, właściwa
liczba słów.
2 pkt – ze streszczenia wynika, jaki jest
temat tekstu i co na ten temat powiedziano
w tekście; zaburzenia dotyczące poziomu
uogólnienia lub logicznej spójności
streszczenia.
1 pkt – ze streszczenia wynika, jaki jest
temat tekstu i co na ten temat powiedziano
w tekście; zaburzenia dotyczące poziomu
uogólnienia oraz logicznej spójności
streszczenia.

11.

Materiały do serii „Sztuka wyrazu” pobrane ze strony www.gwo.pl

