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schemat oceniania zadań i kartoteka 

SChEmAT oCEniAniA
numer 
zadania

odpowiedź Zasady przyznawania punktów Punktacja

1
z sześciu zdań.
orzeczenia: lśni, szaleją, wyszli, zostali, tańczy, 
macha.

Napisanie, z ilu zdań składa się wiersz, 
podkreślenie orzeczeń – 1 punkt. 0–1

2
w kolejności: niebo, tata i mama, kacper i pucek, 
latawiec.

dopisanie wszystkich podmiotów – 2 punkty.
dopisanie trzech podmiotów – 1 punkt.
dopisanie mniej niż trzech podmiotów  
– 0 punktów.

0–2

3
„Na spacer wyszli z latawcem”.
„skrzydłami macha żółtymi”.

wypisanie jednego właściwego zdania – 1 punkt.
0–2

4 w kolejności: gdzie? (nad czym?), jacy?, kiedy?

zapisanie trzech poprawnych pytań – 2 punkty. 
zapisanie dwóch poprawnych pytań – 1 punkt.
zapisanie mniej niż dwóch poprawnych pytań  
– 0 punktów.

0–2

5

Na przykład:
Czerwony rower rozmarzył się na widok bawiących 
się na podwórku dzieci.
plażowa piłka zazdrościła popularności piłce nożnej.
zmęczone rolki szybko zasnęły w kąciku 
przedpokoju.
kolorowa deskorolka uśmiechnęła się promiennie 
do zbliżającej się kasi.

rozwinięcie jednego zdania – 1 punkt.

0–4

6

przygotowanie wszystkich potrzebnych 
materiałów.
przycięcie listewki do odpowiedniej długości.
wycięcie rowków na końcu listew.
związanie obu listew sznurkiem pod kątem 90 
stopni.
obrysowanie konstrukcji latawca na papierze.
wycięcie z papieru kształtu latawca.
przyklejenie zagiętych rogów do środka 
konstrukcji.
zrobienie uprzęży z mocnej nici.
wykonanie ogona latawca.
pomalowanie latawca w fantazyjne wzorki.

poprawne przekształcenie wszystkich 
wypowiedzeń – 2 punkty.
popełnienie jednego lub dwóch błędów – 1 punkt.

0–2

7

przekształcenie wszystkich wypowiedzeń w zdania – 1 punkt.
wprowadzenie dodatkowych informacji – 1 punkt.
zachowanie porządku przyczynowo-skutkowego – 1 punkt.
poprawność językowa (dopuszczalne dwa błędy) – 1 punkt.
poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalne dwa błędy ortograficzne i trzy błędy 
interpunkcyjne) – 1 punkt.

0–5

8
wstawienie odpowiednich znaków interpunkcyjnych – 2 punkty.
popełnienie jednego lub dwóch błędów – 1 punkt.

0–2
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KARToTEKA
numer 
zadania

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Punktacja

1

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

3.1. rozpoznaje podstawowe 
funkcje składniowe wyrazów 
użytych w wypowiedziach 
(orzeczenie)
3.2. rozpoznaje w tekście 
zdania pojedyncze 
nierozwinięte i rozwinięte

0–1

2

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

3.1. rozpoznaje podstawowe 
funkcje składniowe wyrazów 
użytych w wypowiedziach 
(orzeczenie)

0–2

3
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

0–2

4
I. odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zdobywa świadomość języka jako wartościowego 
i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji

3.1. rozpoznaje podstawowe 
funkcje składniowe wyrazów 
użytych w wypowiedziach 

0–2

5

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

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

0–4

6

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

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

0–2

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
2.3. stosuje poprawne formy 
gramatyczne wyrazów 
odmiennych
2.5. pisze poprawnie pod 
względem ortograficznym
2.6. poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych
2.7. operuje słownictwem 
z określonych kręgów 
tematycznych

0–5

8

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

2.6. poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych: kropki, 
przecinka, znaku zapytania, 
cudzysłowu, dwukropka, 
nawiasu, znaku wykrzyknika

0–2




