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schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEmAT oCEniAniA
numer 
zadania

odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1
Na przykład:
osobą mówiącą może być ktoś, kto nauczył się 
słyszeć otaczający go świat.

podanie poprawnego wyjaśnienia – 1 punkt. 
0–1

2
osoba mówiąca zwraca się do Boga.
„dziękuję Ci, że otrzymałem słuch […]”

podanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 
zacytowanie odpowiedniego fragmentu utworu  
– 1 punkt. 

0–2

3

odgłosy wymienione w utworze pochodzą 
ze świata przyrody; wydają je również ludzie 
i przedmioty.
wyrazy, które naśladują dźwięki, nazywamy 
wyrazami dźwiękonaśladowczymi 
(onomatopejami).

podanie poprawnego wyjaśnienia – 1 punkt. 
podanie poprawnej nazwy środka poetyckiego  
– 1 punkt. 

0–2

4 w kolejności: tętent, klekot, bełkot, turkot. poprawne dobranie słów do definicji  – 1 punkt. 0–1

5

Na przykład:
słyszenie biegu dwóch bosych stóp oznacza 
odkrycie, że świat jest zróżnicowany, a każdy 
człowiek jest inny. wcześniej dla podmiotu 
mówiącego świat był po prostu jednolitym 
zbiorem dźwięków.

podanie poprawnego wyjaśnienia i poprawnej 
odpowiedzi – 2 punkty. 
podanie poprawnego wyjaśnienia lub poprawnej 
odpowiedzi  – 1 punkt.

0–2

6

Na przykład:
osoby – dziecko, babcia, dziadek, wojskowy, dama
rzeczy – samochodzik, książka, lustro, świecznik, 
fotel
zwierzęta – pies, kot
rośliny – róże, stokrotki (w wianku)

podanie przykładów rzeczowników we wszystkich 
kategoriach – 2 punkty. 
podanie przykładów rzeczowników w trzech 
kategoriach – 1 punkt. 
podanie przykładów rzeczowników w mniej niż 
w trzech kategoriach – 0 punktów. 

0–2

7
Na przykład:
przyjaźń, miłość, zawstydzenie, rozbawienie, złość, 
przywiązanie

podkreślenie co najmniej pięciu nazw – 1 punkt.
0–1

8

być z kimś za pan brat – przyjaźnić się z kimś, 
świetnie kogoś znać
jak jeden mąż – wszyscy razem, zgodnie
ani brat, ani swat – osoba obojętna dla kogoś, 
obca
dziecko szczęścia  – osoba, która ma stałe 
powodzenie w życiu
wykapany ojciec – bardzo podobny do ojca
wylewać dziecko z kąpielą – czynić większe 
szkody, próbując coś naprawić
Na przykład:
Julka jest dzieckiem szczęścia, ponieważ 
zaproponowano jej główną rolę w filmie.

poprawne połączenie wszystkich związków z ich 
znaczeniami – 1 punkt.
podkreślenie wszystkich właściwych rzeczowników 
– 1 punkt.
Ułożenie poprawnego zdania – 1 punkt.

0–3

9

Na przykład:
•  25.05.2014 roku o godzinie 17.00
•  Baba Jaga
•  do chatki nad Zielonym Stawem 
•  na bal

poprawne uzupełnienie wszystkich zaproszeń  
– 2 punkty.
poprawne uzupełnienie trzech zaproszeń  
– 1 punkt.
poprawne uzupełnienie mniej niż trzech zaproszeń 
– 0 punktów.

0–2

zestaw 1.
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10

a.
zredagowanie zaproszenia z uwzględnieniem niezbędnych informacji: kto? kogo? kiedy? gdzie? z jakiej 
okazji? zaprasza; wykorzystanie odpowiednich zwrotów ze względu na adresata; zachowanie 
poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej – 2 punkty.

zredagowanie zaproszenia z uwzględnieniem niezbędnych informacji: kto? kogo? kiedy? gdzie? z jakiej 
okazji? zaprasza z pominięciem jednej z nich; wykorzystanie odpowiednich zwrotów ze względu 
na adresata; nieliczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne – 1 punkt.

pominięcie więcej niż jednej niezbędnej informacji lub niewykorzystanie odpowiednich zwrotów 
ze względu na adresata lub liczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne – 0 punktów.

b.
zredagowanie zaproszenia z uwzględnieniem niezbędnych informacji: kto? kogo? kiedy? gdzie? z jakiej 
okazji? zaprasza; wykorzystanie odpowiednich zwrotów ze względu na adresata; zachowanie 
poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej – 2 punkty.

zredagowanie zaproszenia z uwzględnieniem niezbędnych informacji: kto? kogo? kiedy? gdzie? z jakiej 
okazji? zaprasza z pominięciem jednej z nich; wykorzystanie odpowiednich zwrotów ze względu 
na adresata; nieliczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne – 1 punkt.

pominięcie więcej niż jednej niezbędnej informacji lub niewykorzystanie odpowiednich zwrotów 
ze względu na adresata lub liczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne – 0 punktów.

0–4

KARToTEKA
numer 
zadania

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Punktacja

1
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń […] uczy się rozpoznawać różne teksty kultury […] oraz stosować 
odpowiednie sposoby ich odbioru.

1.3. identyfikuje nadawcę 
i odbiorcę wypowiedzi 0–1

2
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń […] uczy się rozpoznawać różne teksty kultury […] oraz stosować 
odpowiednie sposoby ich odbioru.

1.3. identyfikuje nadawcę 
i odbiorcę wypowiedzi 0–2

3

II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów 
wypowiedzi artystycznej […]

2.4. rozpoznaje w tekście  
literackim: […] wyraz 
dźwiękonaśladowczy i objaśnia 
jego rolę

0–2

4
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozwija sprawność […] rozumienia znaczeń dosłownych 
i prostych znaczeń przenośnych.

1.7. wyszukuje w tekście 
informacje wyrażone wprost 
i pośrednio 

0–1

5

II. analiza i interpretacja tekstów kultury 
Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju  
emocjonalnego i intelektualnego […] uczy się je odbierać świadomie  
i refleksyjnie […]

3.1. odbiera teksty kultury 
na poziomie dosłownym 
i przenośnym

0–1

6

I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 
Uczeń […] zdobywa świadomość języka jako wartościowego 
i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji […]

3.3. rozpoznaje 
w wypowiedziach 
podstawowe części mowy 
(rzeczownik)           

0–2

7

I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 
Uczeń […] zdobywa świadomość języka jako wartościowego 
i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji […]
II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów 
wypowiedzi artystycznej […]

3.3. rozpoznaje 
w wypowiedziach 
podstawowe części mowy 
(rzeczownik)    
3.1. odbiera teksty kultury 
na poziomie dosłownym 
i przenośnym       

0–1
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I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozwija sprawność […] rozumienia znaczeń dosłownych  
i prostych znaczeń przenośnych; zdobywa świadomość języka jako 
wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji […]
III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń […] wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę 
o języku

3.3. rozpoznaje 
w wypowiedziach 
podstawowe części mowy 
(rzeczownik)            
1.8. rozumie dosłowne 
i przenośne znaczenie 
wyrazów w wypowiedzi
2.1. […] poprawnie zapisuje 
zdania oznajmujące […]

0–3

9
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń […] uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, tym użytkowe […]

1.5. rozpoznaje formy  
gatunkowe (zaproszenie)

0–2

10

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie […] dba 
o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje  
odpowiednio do celu wypowiedzi […]

3.a. tworzy zaproszenie (I etap 
edukacyjny)
1.2. dostosowuje sposób  
wyrażania się do oficjalnej 
i nieoficjalnej sytuacji
2.3. stosuje poprawne formy 
gramatyczne wyrazów 
odmiennych
2.5. pisze poprawnie pod  
względem ortograficznym […]
2.6. poprawnie używa znaków  
interpunkcyjnych […]

0–4




