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KLUCZ ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU �URODZINY KUBY� 
 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH: 
 

ODPOWIEDZI  DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH WIELOKROTNEGO WYBORU 
Numer 
zadania 

1 2 3 9a 9b 12 13 14a 

Odpowiedź C C B B C C A B 
Liczba 
punktów 

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt 

 
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH NA DOBIERANIE 

Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania Liczba 
punktów 

14b 

baśń→ numery napisów: 1, 4, 6 
legenda→ numery napisów: 2, 3, 5 

dobranie sześciu odpowiednich numerów napisów (3 p.) 
dobranie czterech lub pięciu odpowiednich numerów 
napisów (2 p.) 
dobranie dwóch lub trzech odpowiednich numerów 
napisów (1 p.) 

3 

15b 

Marchew→1, por→5 lub 6, groszek→5 lub 6, 
      Pietruszka→2, majonez→3, seler→4, jabłka→7 
poprawne dobranie wszystkich numerów składników       
(dopuszczalny 1 błąd) (2 p.) 
poprawne dobranie czterech lub pięciu numerów 
składników (1 p.) 

2 

 
 
 
 

ODPOWIEDZI I KRYTERIA PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH 
 

Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania Liczba 
punktów 

4 

właściwa forma wypowiedzi - plan (1 p.) 
poprawna ortografia (dopuszczalny 1 błąd) (1 p.) 
użycie równoważników zdań (1 p.) 
wykorzystanie informacji z listu (wybranie czterech informacji) (2 p.) 
wykorzystanie informacji z listu (wybranie trzech informacji) (1 p.) 

5 

5 wypisanie trzech elementów krajobrazu (2 p.) 
wypisanie dwóch elementów krajobrazu (1 p.) 2 

6 
poprawne uzasadnienie (1 p.) 
zapis poprawny pod względem gramatycznym, ortograficznym  
i interpunkcyjnym (dopuszczalny 1 błąd) (1 p.) 

2 

7 
odczytanie skali (zastosowane w obliczeniach) (1 p.)  
obliczenie rzeczywistych wymiarów działki (1 p.) � 100 m, 300 m 
obliczenie pola działki (1 p.) � 30000 m2 

3 

8 

zawarcie w zaproszeniu przynajmniej czterech informacji 
odpowiadających na pytania: Kto? Kogo? Na co? Kiedy? Gdzie?(2 p.) 
zawarcie w zaproszeniu trzech informacji odpowiadających na 
pytania: Kto? Kogo? Na co? Kiedy? Gdzie? (1 p.) 
poprawna ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd) (1 p.) 
przestrzeganie norm gramatycznych (dopuszczalny 1 błąd) (1 p.) 
zapis czytelny i przejrzysty (1 p.) 
 

5 



 2

10 

poprawne wykonanie zamiany jednostek (1 p.) 
zapisanie odpowiednich wyrażeń arytmetycznych (1 p.) 
poprawne obliczenie czasu (1 p.) - 90 min.  
 

3 

11a       
I    I    I    I    I    I    I    I    
XV           XIX                    kolejne wieki 

 
1 

11b 137 
 

 
1 

15a zamiana jednostek (1 p.) 
obliczenie wagi sałatki (1 p.) 
obliczenie wagi jednej porcji sałatki (1 p.) 
250 g lub 25 dag 

3 

16 999 
997 

1 
1 

  




