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Schemat punktowania zadań i kartoteka 

SChEmAT PUnKTOWAniA
numer 
zadania

Odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1 w kolejności: 1500, 3300, 3800, 6000. Poprawne uzupełnienie czterech komórek – 1 punkt. 0–1

2 B zaznaczenie poprawnego dokończenia zdania – 1 punkt. 0–1

3 w kolejności: 26, –4 , 12. Poprawne uzupełnienie jednej luki – 1 punkt. 0–3

4 a) 45

b) 3400

c) 240

d) 60

Poprawne uzupełnienie jednej luki – 1 punkt.

0–4

5 a) w kolejności: gepard, wąż.

b) 58

c) 2 lub dwa

d) 175

e) 162 

Poprawne uzupełnienie jednej luki – 1 punkt.

0–6

6 200, 200 Poprawne podkreślenie jednej informacji – 1 punkt. 0–2

7 a) 1 : 5000

b) 5000

c) 50

Poprawne uzupełnienie jednej luki – 1 punkt.

0–3

8 i Na przykład:
500 000 · 12

zapisanie wyrażenia prowadzącego do obliczenia odległości 
w terenie – 1 punkt.

0–3

ii 6 000 000 cm Poprawne obliczenie odległości w terenie – 1 punkt.

iii Na przykład:
6 000 000 cm = 60 km

Poprawna zamiana jednostek w zadaniu i uzupełnienie 
odpowiedzi – 1 punkt.

zeStaw 2.
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KArTOTEKA
numer 
zadania

Umiejętność ogólna Umiejętność szczegółowa
Uczeń:

Punktacja

1 II. wykorzystanie i tworzenie informacji
Uczeń interpretuje […] informacje […] graficzne […] 
i prawidłowo zapisuje wyniki.

odczytuje i interpretuje dane przedstawione w […] 
diagramach i na wykresach

0–1

2 I. Sprawność rachunkowa
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na 
liczbach naturalnych […] oraz potrafi wykorzystać 
te umiejętności w sytuacjach praktycznych.

w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej 
prędkości i danym czasie […]

0–1

3 II. wykorzystanie i tworzenie informacji
Uczeń interpretuje […] informacje […] graficzne […] 
i prawidłowo zapisuje wyniki.

odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną) 0–3

4 I. Sprawność rachunkowa
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na 
liczbach naturalnych […] oraz potrafi wykorzystać 
te umiejętności w sytuacjach praktycznych.

w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej 
prędkości i danym czasie, prędkość przy danej 
drodze i danym czasie [...]

0–4

5 I. Sprawność rachunkowa
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na 
liczbach naturalnych […] oraz potrafi wykorzystać 
te umiejętności w sytuacjach praktycznych.

odczytuje i interpretuje dane przedstawione w […] 
diagramach i na wykresach
w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej 
prędkości i danym czasie […]

0–6

6 II. wykorzystanie i tworzenie informacji
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje 
tekstowe […] formułuje odpowiedzi i prawidłowo 
zapisuje wyniki.

mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub 
trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych 
przykładach) i za pomocą kalkulatora 
(w trudniejszych przykładach)

0–2

7 III. modelowanie matematyczne
Uczeń […] stosuje poznane wzory zależności, 
przetwarza tekst zadania na działania 
arytmetyczne […]

oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest 
jego długość w skali […]

0–3

8 III. modelowanie matematyczne
Uczeń […] stosuje poznane wzory zależności, 
przetwarza tekst zadania na działania 
arytmetyczne […]

zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: 
metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr
oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest 
jego długość w skali […]

0–3




