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schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEmAT oCEniAniA
numer 
zadania

odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1 C wskazanie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt. 0–1

2
B wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

3
B wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

4 B wybranie właściwego sformułowania – 1 punkt. 0–1

5
Na przykład:
osioł był głupi (niezdecydowany). Nie potrafił 
wybrać, co ma zjeść. w końcu zdechł z głodu.

poprawna odpowiedź na pytanie – 1 punkt.
Uzasadnienie odpowiedzi – 1 punkt. 0–2

6

Na przykład:
Cechy świadczące o tym, że utwór jest bajką:
– bohater zwierzęcy,
– osioł jako alegoria głupoty,
– występowanie morału (wynikającego z całego 
utworu).

podanie trzech cech gatunkowych bajki – 2 punkty.
podanie dwóch cech gatunkowych bajki – 1 punkt.

0–2

7
Na przykład:
Nieumiejętność dokonania wyboru może mieć 
przykre konsekwencje.

sformułowanie poprawnego morału – 1 punkt.
0–1

8

Na przykład:
1. podanie osłowi owsa i siana.
2. próby dokonania wyboru.
3. długie zwlekanie z decyzją.
4. Śmierć zwierzęcia. 

sformułowanie co najmniej trzech punktów planu 
– 1 punkt.
zachowanie jednorodności zapisu (równoważniki 
zdań lub zdania oznajmujące) – 1 punkt.

0–2

9

w kolejności:
rodzinna narada.
wyjazd nad morze w towarzystwie rodziny 
wiśniewskich.
zniknięcie pieska państwa wiśniewskich.
gorączkowe poszukiwania zwierzaka.
dalsza podróż w kierunku Łeby.
poszukiwanie ulicy przybrzeżnej.
odkrycie fatalnej pomyłki w adresie.

zapisanie wydarzeń w poprawnej kolejności  
– 2 punkty.
popełnienie jednego błędu w zapisie wydarzeń 
w poprawnej kolejności – 1 punkt.

0–2
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i. Treść
Uczeń pisze opowiadanie o pawle, uwzględnia wszystkie informacje zawarte w planie wydarzeń; 
uplastycznia elementy świata przedstawionego; układa wydarzenia w logicznym porządku, zachowując 
ciąg przyczynowo-skutkowy, konsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; dynamizuje akcję; 
urozmaica wypowiedź – 3 punkty.

Uczeń pisze opowiadanie o pawle, uwzględnia informacje zawarte w planie wydarzeń, ale pomija 
niektóre; lub nie uplastycznia elementów świata przedstawionego; lub nie układa wydarzeń 
w logicznym porządku, lub niekonsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; lub nie dynamizuje 
akcji – 2 punkty.

Uczeń pisze opowiadanie o pawle, ale informacje są ogólnikowe, niekonsekwentnie posługuje się 
wybraną formą narracji – 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)

0–1

2
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń […] rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go 
wiadomości, a także ich porządkowania

1.10. dostrzega relacje między 
częściami składowymi 
wypowiedzi

0–1

3

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

2.b) w tekście literackim […] 
określa czas i miejsce akcji, 
wskazuje głównych 
bohaterów (edukacja 
wczesnoszkolna)

0–1
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4

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

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

0–2

6

II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju  
emocjonalnego i intelektualnego […] rozpoznaje ich konwencje  
gatunkowe […]

2.11. identyfikuje bajkę

0–2

7
II. analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń […] kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych 
[…]

3.2. objaśnia morał bajki
0–1

8

III. tworzenie wypowiedzi 
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie na tematy  
związane z poznawanymi tekstami kultury; dba o poprawność  
wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu 
wypowiedzi

1.7 sporządza plan odtwórczy 
wypowiedzi 

0–2

9

III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się […] w piśmie na tematy  
związane z poznawanymi tekstami kultury; dba o poprawność  
wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu
wypowiedzi

1.7 sporządza plan odtwórczy 
wypowiedzi

0–2

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 opowiadanie
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




