Henryk Sienkiewicz, Potop
Odpowiedzi do sprawdzianu 2
Nr
zadania

Przykładowa odpowiedź i schemat punktowania

Liczba
punktów

1.

1. Andrzej Kmicic w momencie ładowania prochu do kolubryny szwedzkiej.
2. Onufry Zagłoba do Rocha Kowalskiego, gdy jako jeniec jedzie na wozie.
3. Bracia Kiemlicze, gdy pytają ojca, czy mogą już bić wroga.
po 1 pkt za poprawne podanie postaci i okoliczności

3 pkt

2.

zwierzchnik – podwładny; dawni przyjaciele
po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź

2 pkt

3.

a) duże działo; b) uczucie; c) żart; d) rozpacz
po 1 pkt za podanie poprawnego wyjaśnienia

4 pkt

4.

Król Kazimierz mówi te słowa do Michała Wołodyjowskiego. Wołodyjowski dowiaduje się, że Kmicic nie jest zdrajcą, wręcz przeciwnie.
po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź

2 pkt

5.

Zasady kodeksu rycerskiego: Bóg, honor, ojczyzna. Przykład: Danie słowa przez Wołodyjowskiego Kmicicowi, że jeżeli wygra pojedynek,
puści go wolno.
1 pkt za wskazanie wartości kodeksu rycerskiego, 1 pkt za trafny przykład

2 pkt

6.

1. Kulig Kmicica i Oleńki. 2. Butrymowie szukają zbiegłego Kmicica u Oleńki. 3.Wysadzenie kolubryny widziane
z murów klasztoru. 4. Poddanie się szlachty polskiej pod Ujściem.
po 1 pkt za podanie poprawnego wydarzenia

4 pkt

7.

Np. Henryk Sienkiewicz chciał pokrzepić rodaków, którzy żyli pod zaborami. Uważał, że jeśli będą działać razem i z bożą pomocą, wtedy
pokonają wszelkie kłopoty, czyli w tym wypadku uda im się odzyskać niepodległość lub inaczej.
Pełna, wnikliwa odpowiedź – 2 pkt; powierzchowna, ogólnikowa – 1 pkt

2 pkt

8.

1, 5, 8, 7, 2, 9, 3, 10, 6, 4
poprawna kolejność – 6 pkt, 2 błędy – 4 pkt, 3 błędy – 2 pkt; brak odpowiedzi lub więcej niż 3 błędy – 0 pkt

6 pkt

9.

C

1 pkt

10.

S, S, P, S
wszystkie poprawne odpowiedzi – 1 pkt; 1 błąd lub brak odpowiedzi – 0 pkt

1 pkt

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

11.

Kto: Ksiądz Kordecki; miejsce: w oblężonym klasztorze jasnogórskim; przesłanie: wiara katolicka zawsze będzie ochroną przed heretykami 3 pkt
i pozwoli ich zwyciężyć.
po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź

12.

1. Pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim. 2. Pojmanie polskich pułkowników przez Szwedów. 3. Oszukanie Rocha Kowalskiego przez
Zagłobę. 4. Pościg Butrymów za Kmicicem. 5. Zmiana imienia na Babinicz, ukrywanie się.
po 1 pkt za podanie poprawnego przykładu

5 pkt

13.

B

1 pkt

14.

Ksiądz Kordecki – Jasna Góra; Bogusław Radziwiłł – Taurogi; Józwa Butrym – Wołmontowicze; Janusz Radziwiłł – Kiejdany
Wpisanie 4 poprawnych nazw – 2 pkt; wpisanie 3 poprawnych nazw – 1 pkt; wpisanie 0–2 poprawnych nazw – 0 pkt

2 pkt

15.

Hassling-Ketling – Szkot / Anglik, Józwa Butrym – Polak
za obie poprawne odpowiedzi – 1 pkt; brak odpowiedzi lub obie odpowiedzi błędne – 0 pkt

1 pkt

16.

Np. Rzeczpospolita była nieprzygotowana do wojny, królowi brakowało zdecydowania, woli i sił, magnaci pragnęli korzyści dla siebie
kosztem suwerenności kraju. Panowały lęk, chaos, niezorganizowanie.

1 pkt

17.

Oleńka kazała Kmicicowi oddalić, wyrzucić swoich kompanów.

1 pkt

18.

Postaci fikcyjne, np. Onufry Zagłoba, Michał Wołodyjowski, Oleńka Billewiczówna
Postaci historyczne, np. król Jan Kazimierz, hetman Stefan Czarniecki, ksiądz Augustyn Kordecki
wpisanie 5–6 poprawnych postaci – 2 pkt; wpisanie 3–4 poprawnych postaci – 1 pkt; wpisanie 0–2 poprawnych postaci – 0 pkt

2 pkt

19.

1. Częste zwroty do Boga, przysięgi na krzyż.
2. Modlitwy wznoszone podczas obrony Jasnej Góry.
3. Mentalność szlachty
po 1 pkt za trafną odpowiedź

3 pkt

20.

Np. Słowa Kmicica ukazują słabość państwa polskiego, warcholstwo i sobiepaństwo szlachty oraz bezkarność i egoizm ludzi łamiących
prawo.
Wnikliwe opisanie cech państwa polskiego – 2 pkt; zbyt ogólna odpowiedź – 1 pkt

2 pkt

Razem: 48 pkt
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