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schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEmAT OCENiANiA
Numer 
zadania

Odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1
biały orzeł, barwy biało-czerwone, Mazurek 
dąbrowskiego

podanie trzech poprawnych symboli –  1 punkt. 
podanie mniej niż trzech poprawnych symboli  
– 0 punktów.

0–1

2

orzeł ze złotą koroną, głowa orła zwrócona 
w prawo, rozwinięte skrzydła orła, złoty dziób 
i szpony, czerwone tło

podanie czterech poprawnych cech – 2 punkty.
podanie trzech poprawnych cech – 1 punkt.
podanie mniej niż trzech poprawnych cech  
– 0 punktów.

0–2

3

Na przykład:
szanuj symbole narodowe.
Bierz udział w obchodach świąt państwowych.
przestrzegaj prawa.
okazuj szacunek wszystkim ludziom.

poprawne sformułowanie czterech zasad – 1 punkt.
zachowanie formy trybu rozkazującego (zgodnie 
z podanym przykładem) – 1 punkt. 0–2

4
w kolejności: Ciebie, tobą, Ciebie, tobą, Ciebie, 
twój, Cię.

Uzupełnienie tekstu odpowiednimi formami 
zaimków – 1 punkt.
pisownia form zaimków wielką literą – 1 punkt.

0–2

5

a, C, d, e wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi  
– 2 punkty.
wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi  
– 1 punkt.
wskazanie mniej niż trzech poprawnych 
odpowiedzi – 0 punktów.

0–2

6

w kolejności: od momentu, pod przywództwem, 
z drużyną, przez dziurę, na ćwiczenia, 
w ogrodzeniu, na trawę, na placu gry.

wpisanie ośmiu lub siedmiu poprawnych wyrażeń 
przyimkowych – 2 punkty.
wpisanie sześciu lub pięciu poprawnych wyrażeń 
przyimkowych – 1 punkt.
wpisanie mniej niż pięciu poprawnych wyrażeń 
przyimkowych – 0 punktów.

0–2

7

w kolejności: do siebie, do celu, do walki, 
do naśladowania, do upadłego, do zawodów.

wpisanie wszystkich poprawnych wyrażeń 
przyimkowych – 2 punkty.
wpisanie pięciu lub czterech poprawnych wyrażeń 
przyimkowych – 1 punkt.
wpisanie mniej niż czterech poprawnych wyrażeń 
przyimkowych – 0 punktów.

0–2

zestaw 2.
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i. Treść
Uczeń pisze wypowiedź, zachowując wszystkie formalne wyróżniki listu; opowiada o wydarzeniu, które  
go zaskoczyło; tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo; stosuje zwroty do adresata dostosowane 
do sytuacji komunikacyjnej; zaczyna i kończy list właściwymi zwrotami grzecznościowymi; zachowuje 
układ graficzny odpowiedni dla listu – 3 punkty.

Uczeń pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne wyróżniki listu; opowiada o wydarzeniu, które  
go zaskoczyło, ale nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej i bogatej treściowo; lub nie stosuje zwroty 
do adresata dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej; lub nie zaczyna i nie kończy listu właściwymi 
zwrotami grzecznościowymi; lub nie zachowuje układu graficznego odpowiedniego dla listu – 2 punkty.

Uczeń pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne wyróżniki listu; podaje ogólne informacje 
o wydarzeniu, które go zaskoczyło, stosuje zwroty do adresata dostosowane do sytuacji komunikacyjnej 
– 1 punkt.

Uczeń pisze pracę w innej formie lub na inny temat – 0 punktów.

ii. Styl
styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi – 1 punkt.
styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi – 0 punktów.

iii. Język
przestrzeganie poprawności językowej
dopuszczalne 4 błędy – 1 punkt. 
więcej niż 4 błędy – 0 punktów.

iV. Ortografia
przestrzeganie poprawności ortograficznej
dopuszczalne 3 błędy – 1 punkt.
więcej niż 3 błędy – 0 punktów.

Uczeń z dysleksją:
zamykanie myśli w obrębie zdań.

V. interpunkcja
przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej
dopuszczalne 4 błędy – 1 punkt.
więcej niż 4 błędy – 0 punktów.

Uczeń z dysleksją:
rozpoczynanie zdań wielką literą i zamykanie ich kropką (lub innym znakiem kończącym zdanie).

0–7

KARTOTEKA
Numer 
zadania

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Punktacja

1
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 (ukryte)

0–1

2
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 (ukryte)

0–2

3

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie […] 
wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku

1.1. tworzy spójne teksty 
na tematy  poruszane 
na zajęciach
2.1. rozróżnia i poprawnie 
zapisuje zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące

0–2
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III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie […] dba 
o poprawność wypowiedzi własnych,  
a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi […]

2.3. stosuje poprawne formy 
gramatyczne wyrazów 
odmiennych 
2.5. pisze poprawnie pod 
względem  ortograficznym […]

0–2

5

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 […] 
przyimek […]

0–2

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 […]

0–2

7
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 […]

0–2

8

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

1.5. tworzy list
1.2. dostosowuje sposób 
wyrażania się do oficjalnej 
i nieoficjalnej sytuacji 
komunikacyjnej oraz do 
zamierzonego celu
1.6. stosuje w wypowiedzi 
pisemnej  odpowiednią 
kompozycję i układ graficzny 
zgodny z wymogami danej 
formy gatunkowej (w tym 
wydziela akapity)
2.3. stosuje poprawne formy 
gramatyczne wyrazów 
odmiennych
2.5. pisze poprawnie pod 
względem  ortograficznym […]
2.6. poprawnie używa znaków  
interpunkcyjnych […]

0–7




