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Edukacja polonistyczna – klasa trzecia 

 

Schemat punktowania zadań 

Nr 

zadania 

Poprawna odpowiedź Punktacja  Komentarz 

1.  Np. 

Gdzie żyją pingwiny? 

Jak poruszają się pingwiny? 

0-2p. 2p. za prawidłowe 

zredagowanie i zapisanie 

dwóch pytań, na które 

odpowiedzi znajdują się  

w podkreślonych 

zdaniach. 

1p.za prawidłowe 

zredagowanie i zapisanie 

jednego pytania 

spełniającego warunek . 

2.  Np. 

Rzeczowniki Czasowniki 

pożywienie żyją 

ptaki musiały 

pingwiny zmagają się  

zwierzęta mają 
 

0-2p. 1p. za prawidłowe 

wpisanie rzeczowników, 

1p. za prawidłowe 

wpisanie czasowników. 

3.  Np. 

foka – młoda, powolna 

naukowiec – mądry,  zdolny 

drzewo – wysokie, grube 

zegar   - stary, słoneczny 

0-2p. 2p. za prawidłowe 

dopisanie 8 

przymiotników. 

1p. za prawidłowe 

dopisanie 7 

przymiotników. 

 

4.  Naturalnym zagrożeniem  dla pingwinów są 

lamparty morskie i orki. Przed wzrokiem 

drapieżników pływające pingwiny chroni ich 

ubarwienie. Widziane z góry są ciemne i zlewają 

się z morskim dnem. Z kolei widziane z dołu 

białe brzuchy pozostają niewidoczne na tle 

srebrzystoszarej powierzchni wody. 

0-2p. 2p.za wpisanie we 

właściwej formie 

wszystkich wyrazów . 

1p. w przypadku 

popełnienia 1 błędu. 

5.  on ona ono oni one 

płynął płynęła 

 

płynęło płynęli płynęły 

 

0-2p. 2p. za bezbłędne 

uzupełnienie tabeli. 

1p. w przypadku 

popełnienia 1 błędu. 

6.  Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

ocean oceany 

wyspa wyspy 

ląd lądy 

kra kry 
 

0-1p. 1p. za prawidłowe 

uzupełnienie tabeli.  

7.  Czas 

przeszły 

Czas 

teraźniejszy 

Czas przyszły 

skoczył skacze np. skoczy 

kołysały kołyszą np. będą kołysały 

łowił łowi np. będzie łowił 
 

0-1p. 1p. za prawidłowe 

uzupełnienie tabeli. 



8.  Wizerunki pingwinów możemy wszędzie 

zobaczyć. Zdobią kubki, długopisy, zeszyty, 

ubrania. Pingwiny często są bohaterami filmów 

dla dzieci,  książek i komiksów. Najmłodsi bardzo 

lubią pluszowe pingwinki, które służą im nie tylko 

do zabawy, ale i do przytulania.  

0-2p. 2p. za prawidłowe 

wpisanie 6 lub 5 

przecinków. 

1p. za prawidłowe 

wpisanie 4 przecinków. 

9.  dziewięćdziesiąt dziewięć 

pięćdziesiąt sześć 

0-1p. 1p. za prawidłowe 

zapisanie liczb. 

10.  nie opiekuje się                                            

nieduży                                                                                                      

nietrudno                                                      

nieporządek                                              

0-2p. 2p. za prawidłowe 

dopisanie przeczenia nie 

we wszystkich wyrazach, 

1p. w przypadku 

popełnienia 1 błędu. 

11.  C, D 0-2p. Po 1p. za  prawidłowe 

zaznaczenie każdego 

szeregu. 

12.  Podkreślenie wyrazów: 

pierzasty, gorzki, mędrzec 

0-1p. 

 

 

1p. za podkreślenie 

wszystkich właściwych 

wyrazów. 

13.  Odkrycie pingwinów ściśle wiąże się  

z wyprawami pierwszych europejskich  żeglarzy. 

Podróżnicy  wyruszali na podbój dalekich krajów  

i całymi miesiącami pływali po otwartych  

morzach. By uzupełniać zapasy wody  i żywności 

schodzili na nowe lądy i odkrywali nieznane sobie 

gatunki zwierząt. 

0-3p. 3p. za prawidłowe 

wpisanie wszystkich 

brakujących liter. 

2p. w przypadku 

popełnienia 1 błędu. 

1p. w przypadku 

popełnienia 2 błędów. 

14.  Np. 

ciężki – ciężar 

słodki    - słodycze    

gromadka  -   gromada    

 walizka  - waliza    

władca        - władać 

główka   - głowa     

0-2p. 2p. za dopisanie wyrazów 

pokrewnych, które 

wyjaśniają pisownię 

podanych wyrazów. 

1p. w przypadku 

popełnienia 1 błędu. 

15.  B, C 0-2p. Po 1p. za  prawidłowe 

zaznaczenie każdego 

szeregu. 

16.  Np. 

wspaniały- doskonały, świetny, cudowny, 

zachwycający, znakomity                   

walka- pojedynek, bój, potyczka, zmaganie,  

starcie, bitwa            

0-2p. Po 1p. za prawidłowe 

dopisanie wyrazów  

o znaczeniu podobnym. 

17.  Np. 

lodowaty- gorący 

pierwszy - ostatni        

0-1p. 1p. za prawidłowe 

napisanie wyrazów  

o znaczeniu przeciwnym. 

18.  Np. 

pracuje- praca, pracownik         

biega- bieg, biegacz      

szczęśliwy- szczęście, szczęściarz 

krzykliwy – krzyk, krzykacz 

0-2p. 2p. za prawidłowe 

utworzenie 4 

rzeczowników, 

1p. w przypadku 

popełnienia 1 błędu. 

19.  Do stacji badawczej na Antarktydzie przybył 

polski naukowiec. Wspólnie z Hiszpanami będzie 

prowadził badania oceanograficzne. Ich wyniki 

opublikuje w czasopiśmie  „Wiedza”. 

0-1p. 1p. za prawidłowe 

zastosowanie wielkiej 

litery we wszystkich 

wyrazach. 

20.  Np. 0-1p. 1p. za prawidłowe 



rybka, rybeńka, rybcia, rybny, rybak, rybacki,  

rybołówstwo, zarybić, bezrybie 

zapisanie 4 wyrazów 

pokrewnych.   

21.  Np. 

Młody pingwin wędruje do morza. 

0-1p. 1p. za prawidłowe 

rozwinięcie zdania. 

22.  Np. 

Namalowanie ciekawej pracy plastycznej.  

Zwycięstwo dziewczynki w konkursie. 

0-2p. Po 1p. za zamienienie 

każdego przykładu na 

równoważnik zdania. 

23.  Np. 

Zaproszenie 

Serdecznie zapraszamy Rodziców  na wystawę 

prac plastycznych pt. „Co wiemy o pingwinach?”, 

która odbędzie się 11 marca 2015r. o godz. 17.00 

w Szkole Podstawowej w Mrozach. 

Uczniowie klasy III c 

0-3p. 2p. za uwzględnienie  

w zaproszeniu: 

kto, kogo, na co, kiedy  

i gdzie zaprasza. 

1p. w przypadku nie 

uwzględnienia jednego 

elementu zaproszenia. 

1p. za poprawność 

ortograficzną  

i interpunkcyjną. 

24.  Wypowiedź pisemna – opis. 0-4p. 1p. za kompozycję 

złożoną ze wstępu, 

rozwinięcia  

i zakończenia. 

2p. za zastosowanie 

językowych 

wyznaczników opisu- co 

najmniej 6-5 

przymiotników. 

1p. za użycie 4-3 

przymiotników. 

1p. za poprawność 

językową i ortograficzną. 

 

 

Razem 44 punkty. 

 


