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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
 

ARKUSZ I 
 
Zadanie 1. (8 pkt) 
Za ka!d" poprawn" odpowied# przyznaje si$ 1 punkt. 

 

1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  1.6.  1.7.  1.8.  

B. C. C. A. A. B. B. C. 
 

Zadanie 2. (7 pkt) 
Za ka!d" poprawn" odpowied# przyznaje si$ 1 punkt. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 

R F F F R R R 
 

Zadanie 3. (12 pkt) 
Za ka!d" poprawn" odpowied# przyznaje si$ 1 punkt. 

 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.  3.11. 3.12. 

L. H. M. I. K. N. G. F. C. A. E. B. 
 

Zadanie 4. (8 pkt) 
Za ka!d" poprawn" odpowied# przyznaje si$ 1 punkt. 

 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 

F R F F R R F R 
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Zadanie 5. (5 pkt) 

 
Krótka forma u!ytkowa 
 

 TRE"# 

 Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4. 
POPRAWNO"# 

MAKSYMALNA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

Liczba 

punktów 
0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 5 

 
 

SZCZEGÓ$OWE KRYTERIA OCENIANIA 
 

Przy ocenie tego zadania bierze si% pod uwag% g&ównie komunikatywno'(, a w mniejszym 
stopniu ocenia si% poprawno'( j%zykow). 
 

!" Przyznaje si$ po 1 punkcie za ka!d" informacj$ zgodn" z poleceniem. 

!" Je!eli informacji brak lub b%$dy j$zykowe uniemo!liwiaj" jej zrozumienie, przyznaje si$ 

zero punktów za t$ informacj$. 

!" Je!eli tekst jest poprawny pod wzgl$dem j$zykowym, tzn. nie zawiera b%$dów lub zawiera 

b%$dy, stanowi"ce nie wi$cej ni! 25% liczby wszystkich wyrazów w tek&cie, przyznaje si$ 

1 punkt za poprawno&' j$zykow".  

!" Je!eli tekst zawiera b%$dy j$zykowe (gramatyczne, leksykalne) i ortograficzne, stanowi"ce 

wi$cej ni! 25% liczby wszystkich wyrazów w tek&cie, przyznaje si$ zero punktów za 

poprawno&' j$zykow". 
!" Punkt za poprawno&' przyznaje si$, je&li tekst zawiera wi$cej ni! po%ow$ wymaganych 

informacji (minimum 3 informacje). 
 

UWAGA!  

Je!li praca jest ca"kowicie niezgodna z poleceniem lub nieczytelna, nie podlega ocenie.  

Nie uwzgl#dnia si# b"#dów stylistycznych i interpunkcyjnych. 

W punktacji wypowiedzi uwzgl#dnia si# stwierdzon$ i udokumentowan$ dysgrafi# i dysortografi# 

zdaj$cego � nie oznacza si# i nie liczy b"#dów ortograficznych. 
 
Zadanie 6. (10 pkt) 
D&u!sza forma u!ytkowa 
 

TRE"# 

 Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4.
FORMA 

BOGACTWO 
J*ZYKOWE 

POPRAWNO"# 
J*ZYKOWA 

MAKSYMALNA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

Liczba 

punktów 0-0,5-1 0-0,5-1 0-0,5-1 0-0,5-1 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 10 

 

SZCZEGÓ$OWE KRYTERIA OCENIANIA 

 

Przy ocenie tego zadania bierze si% pod uwag% tre'(, form%, bogactwo j%zykowe i poprawno'( 
j%zykow).  
 

Tre'(: 
Przyznaje si$ po 1 punkcie za ka!d) informacj$.  

1 pkt - informacja zawiera wszystkie elementy okre&lone w poleceniu, 

0,5 pkt - informacja zawiera cz$&' elementów okre&lonych w poleceniu, 

0 pkt - informacji brak lub b%$dy j$zykowe uniemo!liwiaj" jej zrozumienie. 
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Forma: 
2 pkt - wypowied# zgodna z wymagan" form", 

- uk%ad tekstu spójny, logiczny,  

- obj$to&' pracy mo!e przekroczy' podane granice do # 10 %, 

1 pkt - wypowied# cz$&ciowo zgodna z wymagan" form",  

- uk%ad tekstu cz$&ciowo spójny, logiczny,  

- obj$to&' pracy mo!e przekroczy' podane granice do # 15 %. 

0 pkt - praca jest niezgodna z wymagan" form" (niezale!nie od stopnia realizacji  
  pozosta&ych kryteriów). 

-  uk%ad tekstu niespójny, chaotyczny, 

-   obj$to&' pracy przekracza podane granice ponad ± 15 %. 

 

Bogactwo j%zykowe: 
2 pkt - zró!nicowane struktury gramatyczne,  

- urozmaicone s%ownictwo i frazeologia, 

1 pkt - ma%o zró!nicowane struktury gramatyczne, 

- ma%o urozmaicone s%ownictwo i frazeologia, 

0 pkt - niezró!nicowane struktury gramatyczne, 

- bardzo ubogie s%ownictwo i frazeologia, 

- praca liczy mniej ni! 60 s%ów, czyli 50% wymaganego limitu (niezale!nie od  
stopnia realizacji pozosta&ych kryteriów). 

 

Poprawno'( j%zykowa: 
2 pkt - b%$dy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne, stanowi"ce od 0 do 15% 

liczby wszystkich wyrazów, 

1 pkt - b%$dy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne, stanowi"ce powy!ej 15%, nie 

wi$cej jednak ni! 25% liczby wszystkich wyrazów. 

0 pkt - b%$dy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne, stanowi"ce powy!ej 25% 

liczby wyrazów, 

- praca liczy mniej ni! 60 s%ów, czyli 50% wymaganego limitu, (niezale!nie od stopnia 
realizacji pozosta&ych kryteriów). 

UWAGA ! 

Je%eli praca jest nieczytelna lub ca"kowicie niezgodna z tematem lub z poleceniem, nie podlega 

ocenie. 

Nie uwzgl#dnia si# b"#dów stylistycznych i interpunkcyjnych. 

W punktacji wypowiedzi uwzgl#dnia si# stwierdzon$ i udokumentowan$ dysgrafi# i dysortografi# 

zdaj$cego � nie oznacza si# i nie liczy b"#dów ortograficznych. 
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