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Opis zestawu zada  z zakresu przedmiotów humanistycznych GH-A1-031  

„W teatrze wiata” 

 

Zestaw zada  z zakresu przedmiotów humanistycznych skonstruowany wokó  tematu 

„W teatrze wiata” by  przeznaczony do sprawdzenia opanowania przez uczniów ko cz cych 

trzeci  klas  gimnazjum umiej tno ci i wiadomo ci opisanych w standardach wymaga  

egzaminacyjnych i podstawie programowej.  

 Zadania obejmowa y umiej tno ci i wiadomo ci zawarte w podstawie programowej 

nast puj cych przedmiotów: j zyka polskiego, historii, wiedzy o spo ecze stwie, plastyki 

oraz cie ek edukacyjnych – czytelniczej i medialnej, filozoficznej oraz kultury polskiej na tle 

tradycji ródziemnomorskiej. 

 Zestaw sprawdza  umiej tno ci i wiadomo ci opisane w nast puj cych obszarach 

standardów wymaga  egzaminacyjnych: 

czytanie i odbiór tekstów kultury, 

tworzenie w asnego tekstu. 

 Podstaw  tworzenia zada  stanowi y spójne z motywem przewodnim arkusza 

ró norodne teksty kultury (poetycki, popularnonaukowy, publicystyczny, reprodukcja obrazu, 

rysunek, plakat i fotografia). Zadania rozszerzonej odpowiedzi wymaga y zredagowania 

tekstu u ytkowego (podania) i napisania charakterystyki.  

 Zestaw egzaminacyjny zawiera  31 zada , w ród których by o 20 zada  wyboru 

wielokrotnego oraz 11 zada , w których ucze  samodzielnie formu owa  odpowied . Na 

rozwi zanie wszystkich zada  przewidziano 120 minut, natomiast w przypadku uczniów  

z dysleksj  rozwojow  czas ten móg  by  przed u ony do 180 minut. Za poprawne 

rozwi zanie wszystkich zada  ucze  móg  otrzyma  50 punktów. 

 

Przyporz dkowanie zada  i punktów do obszarów standardów wymaga  egzaminacyjnych 

przedstawia poni sza tabela. 

Obszar standardów Liczba 

punktów 

Waga 

w % 

Numery zada  

czytanie i odbiór tekstów 

kultury 

25 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 

tworzenie w asnego tekstu 25 50 25, 26, 27, 29, 30, 31 
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 W obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury sprawdzano nast puj ce  

umiej tno ci i wiadomo ci: 

czytanie ró nych tekstów na poziomie dos ownym,  

odczytywanie intencji nadawcy, 

odró nianie faktów od opinii, 

interpretowanie ró nych tekstów kultury, 

wyszukiwanie informacji w ró nych tekstach kultury, 

rozpoznawanie rodków wyrazu w tek cie, 

okre lanie stylistycznej funkcji form gramatycznych, 

dostrzeganie zale no ci mi dzy zjawiskami w kulturze i zwi zków mi dzy kultur   

a polityk , 

dostrzeganie kontekstów niezb dnych do interpretacji tekstów kultury. 

 

 W obszarze tworzenie w asnego tekstu sprawdzano nast puj ce umiej tno ci  

i wiadomo ci: 

pos ugiwanie si  terminami z poetyki,  

porównywanie, porz dkowanie i uogólnianie informacji, 

przekszta canie tekstu, 

redagowanie tekstu u ytkowego (podania),  

redagowanie d u szej formy wypowiedzi (charakterystyki),  

tworzenie tekstu spójnego pod wzgl dem logicznym i sk adniowym,  

formu owanie argumentów,  

dostosowywanie stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi,  

pisanie poprawne pod wzgl dem leksykalnym, frazeologicznym i sk adniowym oraz 

ortograficznym i interpunkcyjnym. 
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