
 

KLUCZ ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU „WSPÓLNE PLANOWANIE” 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH 
.ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH WIELOKROTNEGO WYBORU 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Odpowiedź A D C A B D C B A D A B C 

Liczba punktów Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt 
 

ODPOWIEDZI I KRYTERIA PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH 
Nr 

zadania 
Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania 

 
Liczba  

punktów

14 

Uczeń: 
tworzy wypowiedź zgodną z tematem przekształcanego tekstu (1p.) 
prowadzi narrację w 1 osobie liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego lub męskiego w 
zależności od dokonanego wyboru (1p.) 
stosuje czasowniki w czasie przeszłym (1p.) 
formułuje trzy zdania poprawne składniowo (1p.) 
pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym (1p.) 

5 

15 

Uczeń: 
ustala sposób obliczenia średniej temperatur (1p.), 
poprawnie oblicza średnią temperaturę (1p.) – 17°C 
wybiera odpowiedni na wycieczkę dzień tygodnia (1p.) 
dobiera etyczne i logiczne argumenty, uzasadniając wybór dnia (1p.) 
podaje przykład nieprawidłowego zachowania podczas burzy (1p.) 

5 

16 

Uczeń: 
zaznacza w układzie współrzędnych podane w tabelce wielkości odpowiednio do 
danej skali (1p.) 
rysuje diagram prostokątny (1p.) 

2 

17 

Uczeń: 
ustala sposób wyliczenia kosztów zakupu z uwzględnieniem promocji (1p.) 
wykonuje bezbłędnie obliczenia (1p.) – 9,30 zł 
ustala sposób wyliczenia pieniędzy pozostałych na zakup opatrunków (1p.) wykonu-
je bezbłędnie obliczenia (1p.) – 5,70 zł 
ustala sposób wyliczenia liczby możliwych do zakupienia opatrunków (1p.) 
wykonuje bezbłędnie obliczenia (1p.) – 4,80 zł 
udziela odpowiedzi adekwatnej do wyliczeń (1p.) – 4 szt. 

7 

18 

Uczeń: 
pisze o wyprawie rowerowej - treść pracy ma wyraźny związek z tematem (1p.) 
odtwarza przebieg wydarzeń na wycieczce, podając czas i miejsce - część informa-
cyjna sprawozdania (1p.) 
tworzy tekst bogaty informacyjnie (1p.) 
próbuje ocenić wyprawę – część oceniająca sprawozdania (1p.) 
konstruuje wypowiedź, w której można wyróżnić wstęp, rozwinięcie i zakończenie 
(1p.) 
buduje spójny tekst - występują wskaźniki zespolenia (1p.) 
pisze poprawnie pod względem językowym – dopuszczalne 3 błędy (1p.) 
zachowuje normy ortograficzne i interpunkcyjne – dopuszczalne 2 błędy ortogra-
ficzne i 3 błędy interpunkcyjne (1p.) 

8 
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