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TEKST I

Piękno rozwianej grzywy, cienkie pęciny,
smukłą szyję, zgrabny chód, prędkość, siłę
i wdzięk tych eleganckich zwierząt człowiek
zauważył już w paleolicie. Pojawiające się jako
motyw w sztuce naskalnej i plastyce figuralnej
20 tys. lat temu wizerunki koni świadczą o zna-
komitej znajomości ich anatomii. Zanim czło-
wiekowi udało się okiełznać konia, a potem go
udomowić, minęły tysiące lat. (…)

Koń długo był zwierzęciem półdzikim – roz-
mnażał się na wolności, a człowiek tylko użyt-
kował go, nie mając wpływu na selekcję gatun-
kową. (…) Długo uważało się, że konia wprowa-
dzono do gospodarstw domowych ok. V tys.
p.n.e. w dolnych biegach Dniepru i Donu. Naj-
nowsze badania wykazały, że procesy te mia-
ły miejsce jednocześnie w różnych regionach,
być może jednak najwcześniej między Uralem
a rzeką Ob. (…)

Za wczesne i niepodważalne dowody obec-
ności koni domowych w neolicie i epoce brą-
zu uważane są grobowce, w których razem
z ludźmi złożono konie i powozy, znane m.in.
z zachodniej Syberii, południowego Uralu i ka-
zachskich stepów. Około 2000 r. p.n.e. na tych
terenach hodowano specjalne konie pociągo-
we. Miały one nie tylko potężniejszą budowę,
ale i uszkodzenia kości typowe dla zwierząt za-
przęgowych, takie jak zwyrodnienia stawów
skokowych i kręgosłupa. Ze względu na brak
rogów zaprzęganie konia było skomplikowa-
ne. Człowiek przez wieki zakładał koniom
uprzęże na szyję, co utrudniało zwierzęciu od-
dychanie i zmniejszało jego wydajność. Dopie-
ro w X w. wynaleziono postronki i chomąto,
czyli uprząż przenoszącą siłę ucisku z szyi na
klatkę piersiową. Mimo tego wynalazku do
końca średniowiecza koń w rolnictwie odgry-
wał rolę drugoplanową, w Polsce zdarzało się,
że wołami orano jeszcze w XX w. Nic zresztą
dziwnego, w końcu na konia czekały o wiele
wznioślejsze zadania. 

Koń zapewniał mieszkańcom rozległych
stepów wolność, dawał tak pożądane mleko,
uczestniczył we wszystkich bitwach, aż w pew-
nym momencie ze zwierzęcia użytkowego
awansował na towarzysza broni, a nawet boga. 

Przypisywano mu mnóstwo zalet. Stał się
symbolem prędkości, wierności, dumy, wy-
trzymałości, sił witalnych, męstwa, ale także
kontaktu ze śmiercią, przez co odgrywał nie-
bagatelną rolę w kulturze duchowej ludzi jako
zwierzę bogów, bóstwo zaświatów i płodności,
ucieleśnienie promieni słonecznych. Wielu bo-
gów – Helios, Perkun, Odyn – miało swoje ru-

maki i wozy, na których przemierzali świat lub
niebiosa. (…) 

Kariera konia, która rozpoczęła się w noma-
dycznych kulturach stepów eurazjatyckich, wią-
zała się z jego przydatnością w boju. Kimmero-
wie, Scytowie, Awarowie, Hunowie, Tatarzy – to
plemiona, które wzbudzały strach cywilizowa-
nej Europy między innymi dzięki wspaniałym
rumakom, których dosiadali ich niezwyciężeni
wojownicy. U koczowników koń był najważniej-
szym towarzyszem człowieka, jego dumą, a na-
wet częścią ciała. Przedstawiciele kultur spod
znaku konia słynęli z umiejętności jazdy na oklep
na długich dystansach. Grecy zauważyli, że Scy-
ta tworzył z koniem jedność do tego stopnia, że
być może stał się pierwowzorem mitologiczne-
go centaura. (…)

Pojawienie się konia i wozów bojowych na
polach bitew zrewolucjonizowało wojnę. Sto-
sunkowo szybko okazało się jednak, że wyposa-
żone w rydwany armie państw starożytnych nie
mają szans z lekką konnicą koczowniczych Kim-
merów i Scytów. (…) Wtedy po raz pierwszy ze-
tknięto się ze specyficzną taktyką wojenną ko-
czowników, polegającą na szybkich atakach zna-
komitych jeźdźców, którzy dysponowali łukiem,
wobec których ciężkozbrojna amia okazała się
bezradna. (…)

O konia trzeba było dbać, a na to pozwolić so-
bie mogli tylko zamożni, dlatego do konnicy tra-
fiali ci, których stać było na utrzymanie zwierzę-
cia bojowego. Opieka nad koniem i długotrwałe
układanie rumaka przyczyniały się do tego, że
jeźdźcy mieli wyjątkowo bliski kontakt ze zwie-
rzęciem. Niektórzy traktowali go wręcz jak przy-
jaciela i szczerze opłakiwali jego śmierć. Buce-
fałowi Aleksander Wielki po śmierci zbudował
grobowiec i miasto w Pendżabie, Kaligula swo-
jego konia Incitatusa mianował senatorem, a ce-
sarz Werus rumaka Celera trzymał w pałacu, by
karmić go migdałami i rodzynkami. Do słynnych
koniarzy zaliczał się m.in. Ludwik XlV, co po-
twierdzają słowa Ernesta Augusta, elektora Ha-
noweru, który mówił, że „konie króla Francji
mieszkają lepiej ode mnie”, czy Józef Piłsudski,
którego ukochana Kasztanka została wypchana
i wystawiona w muzeum. 

Oczywiście nie zawsze i nie wszyscy stawia-
li konia na piedestale, nie dla wszystkich jedze-
nie koniny było tabu. Z pewnością jednak koń,
jak rzadko które zwierzę, miał wpływ na rozwój
cywilizacji. 

NA PODSTAWIE:
AGNIESZKA KRZEMIŃSKA, KOPYTEM WYBITE,

„POLITYKA”, NR 21, 24 MAJA 2008
„© POLITYKA SP. PRACY, 2008”

Zadanie 1. (0-1)
Najnowsze badania wskazują, że najwcze-

śniej konia udomowiono w
A. Europie Zachodniej.
B. Azji Zachodniej.
C. Europie Wschodniej
D. Afryce Północnej.

Zadanie 2. (0-1)

Konia udomowiono w epoce
A. nowożytnej.
B. średniowiecznej.
C. starożytnej.
D. prehistorycznej.

Zadanie 3. (0-1)

Według autora tekstu udomowionych koni
najwcześniej używano do

A. walki.
B. prac polowych.
C. transportu.
D. zabawy.

Zadanie 4. (0-1)

Przemierzający niebiosa Helios jest bogiem
mitologii

A. rzymskiej.
B. egipskiej.
C. greckiej.
D. germańskiej.

Zadanie 5. (0-1)

Koń jako wierzchowiec bogów symbolizo-
wał

A. pracowitość.
B. promienie słoneczne. 
C. wytrwałość.
D. kontakt ze śmiercią.

Zadanie 6. (0-1)

Na podstawie tekstu można wywnioskować,
że centaur to

A. koń z długim rogiem na czole.
B. skrzydlaty koń, symbol natchnienia po-

etyckiego. 
C. koń zrobiony z drewna, w którym ukryli

się wojownicy.
D. koń z ludzkim torsem i głową.

Zadanie 7. (0-1)

Opisana w tekście taktyka wojenna koczow-
ników polegała na 

A. atakach lekkiej konnicy uzbrojonej w łu-
ki.

B. umiejętności jazdy na oklep na długich dy-
stansach.

C. używaniu rydwanów, do których zaprzę-
gnięto konie.

D. wykorzystaniu ciężkozbrojnej konnicy.

Zadanie 8. (0-1)

Wydarzenie historyczne, które wzbudziło
„strach cywilizowanej Europy” przed nomada-
mi, to:

A. W 1066 roku w bitwie pod Hastings nor-
mandzkie wojska Wilhelma Zdobywcy pokona-
ły armię króla Haralda.

B. W 1241 roku niszczący najazd mongolski
spadł na Polskę i Węgry. Wojska dowodzone
przez Henryka Pobożnego zostały rozbite.

C. Saladyn w 1187 roku rozgromił wojska krzy-
żowców i zajął większą część Królestwa Jerozo-
limskiego z Jerozolimą.

D. W 31 roku p.n.e. w bitwie pod Akcjum ar-
mia Marka Aureliusza została rozbita przez woj-
ska Oktawiana.

Zadanie 9. (0-1)

O przyczynach, dla których służba w konni-
cy była elitarna, informuje cytat:

A. „Kariera konia (...) wiązała się z jego przy-
datnością w boju”.

B. „U koczowników koń był najważniejszym
towarzyszem człowieka, jego dumą (…)”.

C. „O konia trzeba było dbać, a na to pozwo-
lić sobie mogli tylko zamożni”.

D. „Niektórzy traktowali go [konia] wręcz jak
przyjaciela i szczerze opłakiwali jego śmierć”.

Zadanie 10. (0-1)
Wyjątkowy kontakt pomiędzy człowiekiem

a koniem był możliwy z powodu
A. piękna i gracji, z jaką porusza się to zwie-

rzę.
B. niezwykłej siły zwierzęcia i łatwości za-

przęgania go.
C. konieczności opieki nad koniem i jego dłu-

gotrwałej tresury.
D. wolności, jaką dawała człowiekowi możli-

wość szybkiego przemieszczania się.

Zadanie 11. (0-1)

Namalowany przez Davida pies drażni się
z koniem, co sprawia, że

A. cała scena wygląda realistycznie i dyna-
micznie.

B. scena symbolizuje wierność i posłuszeń-
stwo.

C. scena symbolizuje walkę dobra ze złem.
D. obraz robi wrażenie statycznego i hierar-

chicznego.

Zadanie 12. (0-1)

O tym, że obraz jest portretem prywatnym
i nieoficjalnym świadczy

A. szarfa orderu na piersiach mężczyzny.
B. swobodny strój i odkryta głowa mężczyzny.
C. elegancja ruchów konia i swoboda jeźdźca.
D. szlachetne pochodzenie konia.

Zadanie 13. (0-1)

O szlachetnym pochodzeniu konia świadczy
A. kształtny łeb, wyfryzowana grzywa i ogon.
B. ozdobna uprząż i bogaty czaprak.
C. elegancja ruchu arystokratycznego jeźdźca.
D. otoczenie wspaniałego pałacu.

Zadanie 14. (0-1)

Jacques-Louis David największe swoje dzie-
ła tworzył w stylu

A. klasycystycznym.
B. renesansowym.
C. barokowym.
D. akademickim.

Zadanie 15. (0-1)

Obraz powstał 
A. na przełomie XVIII i XIX wieku.
B. w II połowie XVIII wieku.
C. w połowie XVIII wieku.
D. w I połowie XVIII wieku.

Egzamin gimnazjalny
humanistyczny
Gimnazjaliści!Dziś drukujemy kolejny test - humanistyczny. Jutro – nowość: języki angielski 
i niemiecki,które będziecie zdawać w  tym roku po raz pierwszy. Powodzenia!

www.wyborcza.pl 
wychodzi 24 godziny na dobę

Koń

JACQUES-LOUIS DAVID, PORTRET KONNY STANISŁAWA

KOSTKI POTOCKIEGO, 1781, PŁÓTNO

„SZTUKA ŚWIATA”, T. 8, WYDAWNICTWO ARKADY,
WARSZAWA 1994, S. 27
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TEKST II

Koń w sam raz 

dla króla

Ładny to on nie jest – mówią o Goranie ci, któ-
rzy przywykli do oglądania folderowych piękno-
ści końskich. Ale Goran z Ośrodka Hipoterapii
przy SGGW na Ursynowie jest w sam raz do le-
czenia –nieduży, zmocnymi nogami. Płaj też świet-
ny, choć ma wadę. Jak się czasem uprze, nie ma
na niego siły. Swoje już wysłużył i niedługo pój-
dzie na emeryturę, a na jego miejsce przyjdzie
koń długi jak kłoda, z elastycznym grzbietem, z do-
brym chodem i dobrym charakterem, spokojny,
lecz nie flegmatyk, nie stary, ale i niezbyt młody.
I chodzący równo, miękko, melodyjnie. 

Konie lecznicze – hucuły, koniki polskie, fior-
dy, ale i szlachetnej krwi, nie są jednakowe. To są
osobowości. (…) Z takimi jak one nie trzeba się
przymuszać do ćwiczeń. Jordana, uwielbiane-
go przez wszystkie dzieci, trapi łykowatość, czy-
li mu się odbija. Ale poza tym ma same zalety,
choć, owszem, jest i wada: nie ma sponsora i pil-
nie szuka kogoś, kto by zapłacił te kilka stów mie-
sięcznie za jego utrzymanie. On i Brenda – zgła-
szajcie się, ludzie. 

Zgłaszajcie się, bo Jagoda Maciaszek z rota-
riańskiego Ośrodka Hipoterapii w Józefowie wi-
działa, jak Rafał z porażonymi wszystkimi czte-
rema kończynami zaczął iść o własnych siłach,
choć sprawiła to zapewne bardziej wielka wiara
jego adopcyjnych rodziców niż terapia zbyt jesz-
cze krótka, aby pomóc. 

Cuda zdarzają się tak rzadko jak wszystkie
cuda. Codziennością jest ciężka praca terapeu-
ty, konia i pacjenta – dziecka albo dorosłego. Przez
miesiące, a czasem lata. Od kiedy do dr Marii Na-
leżyty z przychodni przy ul. Niekłańskiej w War-
szawie zgłosił się ojciec z koniem, którego kupił
dla swego niepełnosprawnego dziecka, lecz nie
miał gdzie zwierzęcia trzymać, powstało w Pol-
sce wiele ośrodków leczenia koniem. (…) Kiedy
koń idzie, jego ruch przenosi się na tułów, barki
i głowę jeźdźca. Gdy wysuwa w tył tylną nogę,
jego grzbiet opada, a gdy przesuwa ją pod tułów,
grzbiet podnosi się. Powoduje to ruchy dziecka
raz w górę, raz w dół. Koń podpiera się na lewej
lub prawej parze nóg. Ta strona ciała konia, któ-
ra nie jest właśnie podparta, opada w stosunku
do drugiej, co sprawia, że obniża się także raz
jedna, raz druga strona miednicy jeźdźca. Tak
właśnie chodzimy po ziemi. (…) 

Siedzi się na koniu na oklep. Jego grzbiet jest
cieplejszy od ludzkiego ciała i działa jak rozgrze-
wający masaż. Napięte mięśnie rozluźniają się,
a wiotkie pracują i ulegają wzmocnieniu. Ciało
rozluźnia się albo przeciwnie: gdy jest jak szma-
ciana lalka, zbiera się do kupki. Przykurcze
zmniejszają się, zwiększa się ruchomość stawów. 

Idzie się na koniu, nie idąc. Przeżycie chodu
bywa wstępem do długiej nauki tego samego na
ziemi. Często olśnieniem i przełomem. – Czuję
się wtedy naprawdę człowiekiem – powiedział
dr. Należyty jeden z pacjentów. – Kiedy zsiadam
z konia, czeka mnie tylko wózek inwalidzki. 

Na koniu dziury w chodniku, krawężniki,
schody, płachty piasku przestają mieć znacze-
nie. I siedzi się w górze. Na dole tyle jest zwykle
poniżeń; na dole ciągle się jest na dole. Nad tym,
kto nie chodzi albo ma jakieś inne braki, pochy-
la się wciąż osoba, która góruje. A tu się jest wy-
niesionym pod gałęzie drzew, pod chmury. Jak
król. Koń słucha króla. 

Nie szkodzi, że królowi tak się tylko zdaje. To
terapeuta, idąc przy koniu, daje mu sygnał, że-
by ruszył, zmienił tempo, stanął. Ale dziecko mó-
wi: wio, prrr, i widzi, że wielkie silne zwierzę słu-
cha go – zwykle słabszego, gorszego i odsuwane-
go od decydowania. 

Nawet jeśli się na przykład jąka i koń mógłby
go nie zrozumieć. Specjaliści zaobserwowali, że
jąkający się w czasie intensywnych ćwiczeń za-
czynają mówić do konia płynnie. Rozluźniają
się. Przestają się bać, bo koń nie przedrzeźni ani
nie wyśmieje. Nawet te, które naprawdę nie mó-
wią: w autyzmie, przy upośledzeniu umysło-
wym, w mutyzmie (odmowa mówienia po zbyt
ciężkim dla dziecka przeżyciu). 

NA PODSTAWIE:
BARBARA PIETKIEWICZ,

KOŃ W SAM RAZ DLA KRÓLA,
„POLITYKA” – NR 12 (2444); S. 116

„© POLITYKA SP. PRACY, 2006-2008”

Zadanie 16. (0-1)

Tekst Koń w sam raz dla króla to przykład
stylu

A. popularnonaukowego.
B. literackiego.
C. potocznego.
D. publicystycznego.

Zadanie 17. (0-1) 

Wyrazami pokrewnymi dla słowa hipotera-
pia są:

A. hipodrom, hipika, hipnoza.
B. hipis, hipiczny, hipodrom.

C. hipiczny, hipodrom, hipika.
D. hipnotyczny, hipika, hipoteka.

Zadanie 18. (0-1) 

Hipoterapia nie ma na celu przywracania do
zdrowia i sprawności osób

A. upośledzonych umysłowo.
B. z chorobami narządów wewnętrznych.
C. mających problem z samoakceptacją i kon-

taktami z otoczeniem.
D. o niepełnej sprawności fizycznej i psychicz-

nej po przebytych urazach.

Tekst III

Teodor Bujnicki 
Ujeżdżam swego Pegaza;
trochę cowboy, trochę chłopak stajenny.
Błądzę ręką po miękkich wyrazach,
po grzywie promiennej.

Karmię go, jak się zdarzy,
owsem, cukrem, sianem i solą -
Czasem ogniem, co piersi parzy
i słowami, co krwawią i bolą. (...)
Uczę go skoków, obrotów -
tętnią echem jasne hipodromy -
i uczę go jeszcze – lotu,
lotu bogów:
lotu nad poziomy.

HALINA TURKIEWICZ, NIGDZIE NIE JEST TAK PIĘKNIE,
JAK W RODZIMYM MIEŚCIE, „MAGAZYN WILEŃSKI. PISMO

POLAKÓW NA LITWIE”,
NR 12, 2007

Zadanie 19. (0-1)

Podmiotem lirycznym w wierszu jest
A. miłośnik koni.
B. pisarz.
C. miłośnik malarstwa.
D. poeta.

Zadanie 20. (0-1)
Lot nad poziomy to
A. porównanie.
B. onomatopeja.
C. metafora.
D. epitet.

Zadanie 21. (0-2)

Wyjaśnij, co w kulturze symbolizuje Pegaz,
i objaśnij sens pierwszego wersu wiersza.

Zadanie 22. (0-2)

Karmię go, (...)
Czasem ogniem, co piersi parzy
i słowami, co krwawią i bolą.

Nazwij środek poetycki zastosowany w po-
wyższym cytacie i wyjaśnij, jaką pełni on funk-
cję w utworze.

Nazwa -
Funkcja -

Zadanie 23. (0-1)

Na podstawie tekstu II wypisz 5 cech, które mu-
si spełnić koń, by dobrze służył do hipoterapii. 

Zadanie 24. (0-1)

Z tekstu Koń w sam raz dla króla wypisz zda-
nie, które wyjaśnia, dlaczego pacjentów ośrodka
hipoterapeutycznego można nazwać królami.

Zadanie 25. (0-1) 

Na podstawie tekstu I podaj 3 przykłady uczcze-
nia przez człowieka pamięci swojego konia.

Zadanie 26. (0-2)

Wyjaśnij, co oznaczają powiedzenia:
– wsadzić kogoś na sto koni
– mieć konika
– końska dawka
– koń trojański
– koń by się uśmiał

Zadanie 27. (0-5)

Napisz ogłoszenie z ofertą nowo powstałego
ośrodka hipoterapii.

Zadanie 28. (0-16)

Wykorzystując co najmniej dwa teksty z ar-
kusza i swoją wiedzę, uzasadnij twierdzenie, że
koń jak rzadko które zwierzę miał wpływ na roz-
wój cywilizacji i kultury europejskiej i do dziś
pełni bardzo ważne funkcje w życiu człowieka. 

AUTORZY: BOŻENA BARAŃSKA, MAREK ZIELIŃSKI
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Zadania zamknięte  

zad.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

odp.  B D C C B D A B C C A B A A B D C B D D 

 
Zadania otwarte  

zadanie  odpowiedź poprawna  punkty  zasady przyznawania punktów  

21  Np. Pegaz to skrzydlaty koń 

symbolizujący natchnieni e poetyckie. 

Pierwszy wers mówi o ujeżdżaniu 
Pegaza, czyli tworzeniu poezji, które 

bywa trudne a nawet bolesne 

i niebezpieczne.  

0-2 1 pkt przyznaje się za wyjaśnienie,  

z czym Pegaz jest kojarzony  

w kulturze; 
1 pkt przyznaje się za zgodne  

z tekstem objaś nienie wersu;  

 

22  Nazwa – metafora; Funkcja – podmiot 

liryczny mówi, że  karmi swoją poezję 

krwawiącymi słowami i ogniem 
parzącym piersi, co  znaczy, że 

podczas pisania musi wracać do 
bolesnych dla niego uczuć i  przeżyć. 

0-2 1 pkt przyznaje się za podanie n azwy 

środka poetyckiego;  

1 pkt przyznaje się za wyjaśnienie 
funkcji środka poetyckiego;  

23  Np. spokojny; zrównoważony; potrafi 

chodzić równo, miękko; niezbyt 
młody; nieduży; o mocnych nogach; z 

elastycznym grzbietem  

0-1 1 pkt przyznaje się za podanie pięc iu 

cech; 

24  „A tu się jest wyniesionym pod 
gałęzie drzew, pod chmury.”  

0-1 1 pkt przyznaje się za wypisanie 
właściwego zdania;  

25  Np. Aleksander Wielki zbudował 

Bucefałowi grobowiec i miasto; 
Kaligula mianował Incitatusa 

senatorem; Werus trzymał Celera  

w pałacu i karmił migdałami;  

Józef Piłsudski wystawił wypchaną 
Kasztankę w muzeum  

0-1 1 pkt przyznaje się za trzech 

informacji na podstawie tekstu I;  

28                                                 Kryteria oceny rozprawki  

Treść (0 -6)  

1 Postawienie tezy lub hipotezy  0-2 1 pkt przyznaje się za sformułowanie tezy 

bądź hipotezy;  

1 pkt przyznaje się za krótkie opisanie tezy 

bądź hipotezy;  

2 Argumentacja 0-3 1 pkt przyznaje się za sformułowanie co 

najmniej dwóch rzeczowych argumentów na 

podstawie tekstów z arkusza;  
1 pkt przyznaje się za sformułowanie co 

najmniej jednego rzeczowego argumentu na 
podstawie wiedzy ucznia;  

1 pkt przyznaje się za rozwinięcie  
argumentów poprzez wprowadzenie 

konkretnych przykładów;  

3 Wnioskowanie 0-1 1 pkt przyznaje się za sformułowanie 
wniosków wynikających z rozważań;  

Kompozycja (0 -3)  

4 Właściwa kompozycja  0-1 1 pkt przyznaje się za trójdzielną kompozycję 

z zachowaniem wł aściwych proporcji i 
akapitów; 

5 Spójność tekstu 0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie w 

odpowiednich miejscach wskaźników 
zespolenia; 

6 Spójność i logika tekstu  0-1 1 pkt przyznaje się za logiczne 

uporządkowanie treści (nie ma też 
nieuzasadnionych pow tórzeń myśli);  

Język i styl (0 -4)  

7 Poprawność językowa 
(fleksyjna, leksykalna, 

frazeologiczna, słowotwórcza, 

bogactwo słownictwa)  

0-3 0-3 bł. – 3 pkt 
4 bł. – 2 pkt 

5 bł. – 1 pkt 

6 bł. – 0 pkt 

8 Dostosowanie wypowiedzi do 
sytuacji komunikacyjnej  

0-1 1 pkt przyznaje się  za zbudowanie tekstu o 
charakterze argumentacyjnym (obecność 

konstrukcji typu: Po pierwsze, Moim 
zdaniem, Innym przykładem, 
Podsumowując…); 

Zapis (0 -3)  

9 Poprawność interpunkcyjna  0-1 dopuszcza się 3 błędy interpunkcyjne;  

10  Poprawność ortograficzna  0-2 0 bł. – 2 pkt; 1 bł. – 1 pkt; 2 bł. – 0 pkt 

26  Np.  
- „wsadzić kogoś na sto koni” – dodać 
komuś skrzydeł, dodać komuś zapału, 

uszczęśliwić kogoś;  
- „mieć konika” – mieć jakąś pasję, 

bardzo się czymś interesować;  
- „końska dawka” – bardzo duża 

dawka lekarstwa, większa 

niż zazwyczaj stosowana;  
- „koń trojański” – ukryte 

niebezpieczeństwo, podstęp 

wymyślony na zgubę jakiejś 

zbiorowości; 
- „koń by się uśmiał” – coś jest tak 

nieudane, absurdalne, śmieszne, że 
budzi chęć ośmieszenia, wyszydzenia;  

0-2 2 pkt przyznaje się za poprawne 

wyjaśnienie 5 powiedzeń;  
1 pkt przyznaje się za poprawne 

wyjaśnienie 3-4 powiedzeń; 

27                                                 Kryteria oceny ogłoszenia  

Realizacja tematu  0-1 1 pkt przyznaje się za podanie informacji na temat miejsca , celu 
działalności ośrodka  i organiz atora  (dopuszcza się pominięcie 

informacji o organizatorze ośrodka);  

Styl 0-1 1 pkt przyznaje się za dostosowanie wypowiedzi do sytuacji 
komunikacyjnej (wprowadzenie elementów perswazji – 

prezentacja oferty);  

Kompozycja 0-1 1 pkt przyznaje się za zbudowa nie spójnego tekstu  
z odpowiednim dla ogłoszenia układem graficznym;  

Język  0-1 dopuszcza się 1 błąd językowy;  

Ortografia 

i interpunkcja  

0-1 dopuszcza się popełnienie 1 błędu ortograficznego  

i 1 interpunkcyjnego;  

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania – Koń

Uwaga: Wobec prac uczniów ze stwierdzoną dysortografią stosuje się inne kryteria dotyczące
zapisu w następujących zadaniach:

Zadanie 27.
5. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się 2 błędy ortograficzne i 2 inter-

punkcyjne).
Zadanie 28.
9. Poprawność interpunkcyjna (dopuszcza się 4 błędy interpunkcyjne) 0-1 pkt.
10. Poprawność ortograficzna (dopuszcza się 4 błędy ortograficzne) 0-1 pkt.
11. Zapis umożliwia komunikację 0-1 pkt.
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