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Schemat oceniania zadań i kartoteka 

SCHEMAT OCENIANIA
Numer 
zadania

Odpowiedź Zasady przyznawania 
punktów

Punktacja

1
Roman – dziadek Michała i Anety
Michał – wnuk Romana, brat Anety
Aneta – wnuczka Romana, siostra Michała

Wymienienie bohaterów 
i określenie stopnia 
pokrewieństwa między nimi 
– 1 punkt.

0–1

2 D
Wskazanie poprawnej 
odpowiedzi – 1 punkt.

0–1

3 A
Wskazanie poprawnego 
dokończenia zdania – 1 punkt.

0–1

4 C
Wskazanie poprawnego 
dokończenia zdania – 1 punkt.

0–1

5
Na przykład:
… był myśliwym i znał się na zwierzętach.

Zapisanie poprawnego 
dokończenie zdania – 1 punkt.

0–1

6
„Musicie się pilnie rozglądać po świecie […] obserwować wszystko, co 
nas otacza: rośliny, zwierzęta”.

Wskazanie poprawnego 
dokończenia zdania – 1 punkt.

0–1

7

I. Poprawne wyjaśnienie wypowiedzi dziadka – 1 punkt.
II. Zachowanie poprawności językowej (odpowiedź bezbłędna) – 1 punkt.
Uwaga:
Jeżeli uczeń napisze mniej niż trzy zdania, nie ocenia się poprawności językowej.

0–2

8

I. Treść
Napisanie listu z uwzględnieniem czterech elementów wymienionych w poleceniu – 4 punkty.  

II. Kompozycja
Zachowanie wszystkie formalnych wyróżników listu – 1 punkt.
Pominięcie przynajmniej jednego formalnego wyróżnika listu – 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).

0–8

9

Na przykład:
Fotografia 1. – kwitnące drzewo, zielona łąka, las w oddali, słoneczna 
pogoda, pogodne niebo, południe, słońce w pełni, wiosna
Fotografia 2. – pole, bele siana, słońce, upał,  popołudnie, zachód słońca
Fotografia 3. – krzewy, strugi deszczu, jesienne liście, ulewa, deszcz, 
zachmurzenie, szaruga,  szara jesień, smętny listopad
Fotografia 4. – ośnieżone drzewa, góry w oddali, słońce, mróz, pogodne 
niebo, brzask, zima, pełnia zimy

Poprawne podanie 
elementów krajobrazu 
i dobranie odpowiednich 
określeń do jednej fotografii 
– 1 punkt.

0–4
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KARTOTEKA
Numer 
zadania

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Punktacja

1
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich 
sposobów wypowiedzi artystycznej […]

2.b) w tekście literackim […] wskazuje 
głównych bohaterów (edukacja 
wczesnoszkolna)

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)

0–1

3

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

1.9. wyciąga wnioski wynikające 
z przesłanek zawartych w tekście

0–1

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 (ukryte)

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 […]

2.10. charakteryzuje i ocenia bohaterów

0–1

6

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

7

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

1.1. tworzy spójne teksty na tematy 
poruszane na zajęciach – związane 
z otaczającą rzeczywistością i poznanymi 
tekstami kultury

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
1.6. 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 […]

0–8

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 [fotografie] na 
poziomie dosłownym i przenośnym

0–4




