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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2015 

   

Schemat oceniania zadań dla kl. IV 

Ogólna liczba punktów: 33 

 

Zadanie  Przewidywana odpowiedź 

 

Punktacja              

1. C 0-1 

2. B 0-1 

3. Np.  

Jasiek nie skorzystał z rad kota, ponieważ był bardzo uczciwy. 

Chłopiec nie chciał, aby komukolwiek działa się krzywda. Uważał,  

że potrafi pracować i nie musi wykorzystywać innych. 

 

2p. – poprawna odpowiedź na pytanie zapisana w dwóch zadaniach; 

1p. – poprawna odpowiedź na pytanie zapisana jednym zadaniem; 

0p. – błędna odpowiedź. 

0-2 

4. Np. 

1. Stary młynarz niespodziewanie zmarł.   

2. Trzej synowie podzielili się majątkiem.  

3. Najmłodszy brat wyruszył z kotem w świat.    

4. Jasiek został zaproszony do karety króla.                     

5. Kot pokonał czarnoksiężnika.                             

 

1p. za przekształcenie punktów planu w zdania pojedyncze 

oznajmujące. 

1p. za właściwą kolejność. 

0-2 

5. Realizacja tematu (0-1) 

Określenie celu wypowiedzi (przyjęcie weselne), podanie adresata 

(nawet ogólnie), nadawcy, określenie miejsca i czasu.  

Język i styl (0-1) 

Poprawność językowa i stylistyczna (dopuszczalny 1 błąd). 

Ortografia, interpunkcja (0-1) 

Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny lub1 błąd interpunkcyjny).  

0-3 

6.  

Miziołek A, E, I 

Mamiszon B, C, K 

Papiszon D, J 

Kaszydło G 

Mały Potwór F, Ł 

Fifa H 

Kuczmierowski L 

 

3p. poprawne uzupełnienie tabeli (dopuszczalny 1 błąd); 

2p. dopuszczalne 2 błędy; 

1p. dopuszczalne 3 błędy. 

 

0-3 

7.  Akcja pierwszej części filmu Mikołajek dzieje się w szkole. To 

przykład filmu przygodowego. 

0-1 
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8. A 0-1 

9. B. 0-1 

10. A. 0-1 

11. Np. 

epitety: 1. młoda kobieta;   2. mały deszczyk 

uosobienia : 1. listek listkowi krople podaje; 2.  śpieszą się grabie  

na koniczynie; 

porównanie: góry nad wodą klęczą jak praczki; 

przenośnia:  Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje.  

 

3p.  poprawne wypisanie wszystkich środków poetyckich; 

2p. poprawne wypisanie środków poetyckich (brak jednego 

przykładu); 

1p. poprawne wypisanie środków poetyckich (brak dwóch 

przykładów); 

0p. brak trzech przykładów. 

0-3 

12. Np.  

wyrazy bliskoznaczne 
widok – krajobraz, pejzaż, sceneria, panorama, obraz 

wyrazy pokrewne 

widok – widoczek, widokówka, widokowy, widać, widoczność 

 

2p. – wypisanie po trzy przykłady wyrazów bliskoznacznych 

 i wyrazów pokrewnych; 

1p. – brak jednego przykładu (wyrazu bliskoznacznego lub wyrazu 

pokrewnego); 

0p. – brak dwóch lub więcej przykładów. 

 

0-2 

 

13. Młoda kobieta gałązki ścina. 

podmiot  (kobieta) , orzeczenie (ścina) 

Wśród łąk zielonych stoi staruszek. 

podmiot (staruszek)  , orzeczenie (stoi) 

0-2 

14. TREŚĆ (0-3)  

 Zwrot do określonego adresata (kolegi/koleżanki) – 1p. 

 Sformułowanie celu wypowiedzi – 1p. 

 Rozwinięty, bogaty opis krajobrazu (przynajmniej –  

     3 zdania) – 1p. 

KOMPOZYCJA* (0-2) 

 Formalne wyznaczniki listu prywatnego: miejscowość, data, 

nagłówek, formuła pożegnalna, podpis – 1p.  

 Trójdzielność, przejrzystość wypowiedzi (przynajmniej dwa 

akapity), logiczne uporządkowanie treści – 1p. 

STYL* (0-1) 

 styl dostosowany do formy wypowiedzi (list prywatny), 

obecność zwrotów i wyrażeń podtrzymujących kontakt                      

z odbiorcą – 1p. 

JĘZYK* (0-2) 

 tekst poprawny językowo - 2p. 

0-10 
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 tekst z drobnymi błędami językowymi (dopuszczalne 2 błędy 

językowe, niezależnie od kategorii) – 1p. 

ORTOGRAFIA* (0-1) 

 praca poprawna pod względem ortograficznym (dopuszczalny 

1 błąd ortograficzny)  

INTERPUNKCJA* (0-1) 

 praca poprawna pod względem interpunkcji (dopuszczalne                

3 błędy interpunkcyjne) 

 

*Z tych kategorii nie przyznaje się punktów, jeśli praca jest krótsza 

niż wymagana objętość.  

 

 

Źródła wykorzystanych tekstów kultury: 

1.Ewa Szelburg-Zarębina, Baśń o kocie w butach, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981. 

2.Anna Kamieńska, Widok z gór [w:] Wiersze dla dzieci: Złotym piórem, Siedmioróg, 

Wrocław 2000. 

Fotosy z filmów: 

Fotos 1 

https://www.google.pl/search?q=miko%C5%82ajek+film+grafika&newwindow=1&tbm=isch

&imgil=rsQUffMZQyQLhM%25  

Fotos 2,3 

https://www.google.pl/search?q=dzieci+z+bullerbyn+grafika&newwindow=1&tbm=isch&im

gil=ve6856yOQ_DvdM%253A%2  

 

https://www.google.pl/search?q=miko%C5%82ajek+film+grafika&newwindow=1&tbm=isch&imgil=rsQUffMZQyQLhM%25
https://www.google.pl/search?q=miko%C5%82ajek+film+grafika&newwindow=1&tbm=isch&imgil=rsQUffMZQyQLhM%25
https://www.google.pl/search?q=dzieci+z+bullerbyn+grafika&newwindow=1&tbm=isch&imgil=ve6856yOQ_DvdM%253A%252
https://www.google.pl/search?q=dzieci+z+bullerbyn+grafika&newwindow=1&tbm=isch&imgil=ve6856yOQ_DvdM%253A%252

