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schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEMAT oCEnIAnIA
numer 
zadania

odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1

Bohater miał napisać zadanie domowe dotyczące 
rodziny. 
o pomoc w zebraniu informacji poprosił swoją 
babcię zenobię.

podanie dwóch informacji – 2 punkty.
podanie jednej informacji – 1 punkt. 

0–2

2

rodzice: Barbara, karol
Babcie: zenobia, Jadwiga
Ciocie: Barbara, ewa, klara, dziula
wujkowie: Janek, Bolesław
stryjkowie: rafał, paweł, ksawery
kuzynostwo: agata, antek, Jurek, karolina

wpisanie wszystkich imion w odpowiednie miejsca  
– 2 punkty. 
Błędne wpisanie 1–4  imion – 1 punkt. 

0–2

3
w kolejności: Barbara, często zmieniała wygląd. zaznaczenie dwóch poprawnych informacji  

– 1 punkt. 
0–1

4
w kolejności: B, a. poprawne zaznaczenie dwóch odpowiedzi  

– 2 punkty. 
poprawne zaznaczenie jednej odpowiedzi – 1 punkt.

0–2

5

d
Na przykład:
o kruchości człowieka wobec natury świadczą słowa: 
„ludzie idą ścieżką, tacy mali”, a także: „weźmy się za 
ręce, / Żeby nie zgubić się w trawach jak w borze”.

zaznaczenie wybranej odpowiedzi i uzasadnienie 
wyboru – 1 punkt.

0–1

6

Na przykład:
osobą mówiącą w wierszu jest człowiek zachwycony 
pięknem otaczającego go świata. swoimi 
przemyśleniami dzieli się z innymi ludźmi 
(czytelnikami).

podanie osoby mówiącej i adresata wiersza  
– 1 punkt.

0–1

7

„słońce zachodząc różowo się pali
Na każdym drzewie jakby na świeczniku”

drzewa ogromne – ludzie mali

wypisanie porównania – 1 punkt.
wypisanie odpowiednich epitetów – 1 punkt.

0–2

8
przenośnia, porównanie podanie nazw odpowiednich środków poetyckich 

– 1 punkt.
0–1

9
uroczysty, podniosły podkreślenie odpowiednich przymiotników 

określających nastrój wiersza – 1 punkt. 0–1
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10

I. Treść
Uczeń szczegółowo opisuje miejsce; wyodrębnia i nazywa jego reprezentatywne elementy; stosuje różne 
środki poetyckie, wyraża swój stosunek do przedmiotu opisu pośrednio lub bezpośrednio; logicznie i spójnie 
wiąże poszczególne części pracy – 3 punkty.

Uczeń ogólnie opisuje miejsce; wyodrębnia i nazywa jego wybrane elementy; stosuje środki poetyckie, 
nie wyraża swojego stosunku do przedmiotu opisu; lub nie tworzy tekstu spójnego – 2 punkty.

Uczeń przedstawia tylko wybrane elementy miejsca; nie stosuje środków poetyckich; zachowuje spójność 
w części pracy; tworzy pracę ubogą treściowo – 1 punkt.

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie – 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)

0–2

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
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

4
II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów  
wypowiedzi artystycznej […]

2.4. rozpoznaje w tekście  
literackim środki poetyckie […] 
i objaśnia ich rolę

0–2

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
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6
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

7
II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów  
wypowiedzi artystycznej […]

2.4. rozpoznaje w tekście  
literackim środki poetyckie  […]  
i objaśnia ich rolę

0–2

8
II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów  
wypowiedzi artystycznej […]

2.4. rozpoznaje w tekście  
literackim środki poetyckie  […]  
i objaśnia ich rolę

0–1

9

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

10

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 opis 
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




