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schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEmAT oCEniAniA
numer 
zadania

odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1

Na przykład:
1.  omywanie baszty przez wody wisły.
2. pochylenie się baszty.
3. prośba baszty.
4. zlekceważenie prośby przez rzekę.
5. przyjazd kupców.
6. powstanie nazwy miasta.

podanie najważniejszych wydarzeń – 1 punkt.
zachowanie jednorodności formy – 1 punkt.

0–2

2
Na przykład:
„wody […] szeptały […] opowiadały”
„rzeka odpowiedziała”

wypisanie dwóch uosobień – 1 punkt.
0–1

3 ruń Utworzenie poprawnej formy czasownika – 1 punkt. 0–1

4

Na przykład:
długo podmywana przez wisłę baszta przechyliła 
się. przestraszona, że się przewróci, poprosiła 
rzekę, by ją oszczędziła. wisła jednak odmówiła 
spełnienia prośby baszty i odpowiedziała jej: „to 
ruń”.  dwaj kupcy, którzy przybyli do miasta, 
usłyszeli powtarzane przez echo słowa wisły. I tak 
powstała nazwa miasta.

poprawne wyjaśnienie pochodzenia nazwy miasta 
– 1 punkt.
zachowanie ciągu przyczynowo-skutkowego  
– 1 punkt.
zachowanie poprawności językowej – 1 punkt.

0–3

5
wymyślenie logicznego dialogu (co najmniej trzy pytania i trzy odpowiedzi) – 1 punkt. 
poprawne zapisanie dialogu – 1 punkt.
zachowanie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej – 1 punkt.

0–3

6

a. 
gród, bo grody
przepiękny – pisownia rz po spółgłosce p
słuchała, bo słyszeć
b. 
Na przykład:
wieża, nich, chętnie, przechyliła
c. 
Na przykład:
Mury obronne zamków krzyżackich robiły 
imponujące wrażenie.
w miejskim ratuszu odbyło się spotkanie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości.
tama runęła pod naporem wody.

a. poprawne wyjaśnienie pisowni trzech wyrazów 
– 2 punkty.
poprawne wyjaśnienie pisowni dwóch wyrazów  
– 1 punkt.
poprawne wyjaśnienie pisowni mniej niż dwóch 
wyrazów – 0 punktów.
b. wypisanie odpowiednich wyrazów – 1 punkt.
c. poprawne napisanie trzech zdań – 2 punkty.
poprawne napisanie dwóch zdań – 1 punkty.
poprawne napisanie jednego zdania – 0 punkt.

0–5

7

uszko – ucho
orzeszek – orzech
meszek – mech
okruszek – okruch
brzuszek – brzuch
daszek – dach
staszek – stach
groszek – groch
proszek – proch

Ch piszemy, gdy wymienia się na sz.

poprawne przekształcenie wszystkich 
rzeczowników – 1 punkt. 
poprawne uzupełnienie wniosku – 1 punkt. 

0–2
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8
śmiech – pech
duch – zuch
strach – gmach

poprawne utworzenie wszystkich form 
rzeczowników – 1 punkt.
poprawne dobranie wyrazów w rymujące się pary 
– 1 punkt.

0–2

9
Na przykład:
podhale, Chorzów, tychy, Holandia

poprawne zapisanie czterech nazw – 1 punkt.
0–1

KARToTEKA
numer 
zadania

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Punktacja

1
II. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie 

1.7. sporządza plan odtwórczy 
wypowiedzi (ramowy i szczegółowy)

0–2

2

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

2.4. rozpoznaje w tekście literackim: 
porównanie, przenośnię, epitet, wyraz 
dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role

0–1

3 III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń […] rozwija swoją wiedzę o języku

2.3. stosuje poprawne formy gramatyczne 
wyrazów odmiennych

0–1

4

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie 

1.1. tworzy spójne teksty na tematy 
poruszane na zajęciach – związane 
z otaczającą rzeczywistością i poznanymi 
tekstami kultury
2.3. stosuje poprawne formy gramatyczne 
wyrazów odmiennych

0–3

5

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie 

1.1. tworzy spójne teksty na tematy 
poruszane na zajęciach – związane 
z otaczającą rzeczywistością i poznanymi 
tekstami kultury
2.1. rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania 
oznajmujące, pytające i rozkazujące
2.5. pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym
2.6. poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych

0–3

6

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń […] rozwija swoją wiedzę o języku

2.5. pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym
2.1. rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania 
oznajmujące, pytające i rozkazujące

0–5

7

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń […] rozwija swoją wiedzę o języku

2.5. pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym, w tym w razie potrzeby 
wykorzystuje wiedzę o: 
a) wymianie głosek w wyrazach 
pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych 
wyrazów odmiennych

0–2

8

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 teksty kultury odpowiednie dla stopnia 
rozwoju emocjonalnego i intelektualnego […] uczy się je 
odbierać świadomie i refleksyjnie […]

2.3. stosuje poprawne formy gramatyczne 
wyrazów odmiennych
2.5. rozpoznaje rym

0–2

9
III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń […] rozwija swoją wiedzę o języku

2.5. pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym

0–1




