
Akcja  EDUKACJA | zadania treningowe z języka polskiego

1

schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEmAT oCEniAniA
numer 
zadania

odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1
d wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

2
C wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

3
B wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

4
d wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

5
Na przykład:
Niesamolubne życzenie klementynki dotyczyło 
zdrowia dla siostry.

poprawna odpowiedź na pytanie – 1 punkt.
0–1

6
C wskazanie poprawnego dokończenia zdania  

– 1 punkt.
0–1

7

ptak – niebieski
palce – delikatne
klatka – złota
wróżka – dobra 

podanie 4 odpowiednich przymiotników – 2 punkty.
podanie 3 odpowiednich przymiotników – 1 punkt.
podanie mniej niż 3 odpowiednich przymiotników 
– 0 punktów.

0–2

8

Na przykład:
równoważnik zdania: „ani jednego włosa, dosłownie 
ani jednego”.
zdanie pojedyncze rozwinięte: „Na głowie 
klementynki znów się pojawiły długie, wijące się 
włosy”.
zdanie pojedyncze nierozwinięte: „wiatr ucichł”.

podanie poprawnego równoważnika zdania  
– 1 punkt.
podanie poprawnego zdania pojedynczego 
rozwiniętego – 1 punkt.
podanie poprawnego zdania pojedynczego 
nierozwiniętego – 1 punkt.

0–3

9

Na przykład:
płacz rzewnymi łzami.
prośba o zdrowie dla siostry.
zniknięcie starej czarownicy.
wyrywanie po jednym włosie.

poprawne przekształcenie 4 zdań – 2 punkty.
poprawne przekształcenie 3 zdań – 1 punkt.
poprawne przekształcenie mniej niż 3 zdań  
– 0 punktów.

0–2

10

i. Treść
Uczeń pisze wypowiedź, zachowując wszystkie formalne wyróżniki listu; dziękuje za pomoc, opowiada, 
co się wydarzyło; tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo; stosuje zwroty do adresata dostosowane 
do sytuacji komunikacyjnej; zaczyna i kończy list właściwymi zwrotami grzecznościowymi; zachowuje układ 
graficzny odpowiedni dla listu – 3 punkty.

Uczeń pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne wyróżniki listu; dziękuje za pomoc, opowiada,  
co się wydarzyło, ale nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej i bogatej treściowo; lub nie stosuje zwrotów 
do adresata dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej; lub nie zaczyna i nie kończy listu właściwymi 
zwrotami grzecznościowymi; lub nie zachowuje układu graficznego odpowiedniego dla listu – 2 punkty.

Uczeń pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne wyróżniki listu; dziękuje za pomoc, podaje ogólne 
informacje o wydarzeniach, stosuje zwroty do adresata dostosowane do sytuacji komunikacyjnej – 1 punkt.

Uczeń pisze pracę w innej formie lub na inny temat – 0 punktów.

0–7
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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 sprawność […] rozumienia znaczeń dosłownych 
i prostych znaczeń przenośnych

1.9. wyciąga wnioski 
wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście

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

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 […]

2.10. charakteryzuje i ocenia 
bohaterów

0–1

5
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

6

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

7
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń […] zdobywa świadomość języka jako wartościowego 
i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji […]

3.3. rozpoznaje w wypowiedzi 
przymiotniki 0–2

8

I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń […] zdobywa  świadomość języka jako wartościowego 
i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji […]

3.2. rozpoznaje  w  tekście  
zdania  pojedyncze  
nierozwinięte  i  rozwinięte,  
równoważniki zdań 

0–3
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III. tworzenie wypowiedzi
Uczeń […] dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę  
kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi […] 

2.2. przekształca zdania  
złożone w pojedyncze 
i odwrotnie, a także zdania 
w równoważniki zdań 
i odwrotnie – odpowiednio  
do przyjętego celu

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 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 […]

0–7




