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Schemat oceniania zadań dla kl. VI 

Ogólna liczba punktów: 35 

 

Nr 

zadania 

 

Przewidywane odpowiedzi 

 

Liczba 

punktów 

1. A2 

1p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

 

0-1 

2. C 

1p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

 

0-1 

3. Właściwy wybór cechy – wrażliwość; 

Uzasadnienie (przykładowe): Podmiot liryczny jest wrażliwy, bo chce 

zabrać ze sobą na wędrówkę płaczącego chłopca, który bał się wrócić 

do domu lub  zmarzniętego, odpychanego przez wszystkich czarnego 

kotka. 

1p. za wybór właściwej cechy. 

1p. za zgodne z tekstem uzasadnienie. 

 

0-2 

4. Wyrazy w ramce to rzeczowniki.  

Przykładowe antonimy: 

nieśmiałość – pycha, zarozumiałość 

wrażliwość – obojętność, nieczułość 

tchórzostwo – odwaga, bohaterstwo 

towarzyskość – izolacja, samotność 

nieposłuszeństwo – karność, dyscyplina 

1p. za prawidłowe wskazanie części mowy. 

1p. za podanie poprawnych antonimów do wszystkich wyrazów. 

 

0-2 

5. B 

1p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

 

0-1 

6. Np. 

Miejsce, do którego dotrzemy, będzie wspaniałe. „Będzie tam ciepła 

ziemia i dużo, dużo nieba, i każdy będzie miał to, czego najbardziej mu 

trzeba”. Zachęcamy do wędrowania z nami. Cel czeka! 

1p. za wskazanie zalet miejsca przy użyciu perswazyjnego języka.  

1p. za celowe, sensowne użycie właściwego cytatu z wiersza. 

1p. za stworzenie tekstu złożonego z 3-4 zdań, z zachowaniem 

poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej (dopuszczalny 

1 błąd niezależnie od kategorii).   

 

0-3 

7. JEDEN WIATR – skoczyć, fiknąć, łobuzować 

DRUGI WIATR – pieścić, mdleć, łobuzować 

1p. za właściwe przyporządkowanie wszystkich czasowników. 

 

0-1 



8. Np. 

1. Jeden wiatr wieje w polu. 

2. Drugi wiatr gra w sadzie. 

3. Wiatr – pędziwiatr wpada do sadu z wizytą. 

4. Bracia wspólnie się bawią. 

5. W sadzie zapanowała cisza. 

1p. za ułożenie planu w kolejności zgodnej z treścią wiersza. 

1p. za przekształcenie punktów planu w zdania. 

 

0-2 

9. parsknął śmiechem cały sad – personifikacja (uosobienie) – funkcja D 

szumiący, senny sad – epitety – funkcja A 

sfrunął śniegiem z wiśni kwiat – metafora (przenośnia) – funkcja E 

1p. za poprawne nazwanie środków stylistycznych. 

1p. za właściwe przyporządkowanie funkcji środkom stylistycznym. 

 

0-2 

10. Wyraz z wiersza Część mowy Forma gramatyczna 
kamrata rzeczownik B. l. poj. r. męski 
z przyimek ------ 
i spójnik ------ 
mkną czasownik 3 os. l. mnoga, czas 

teraźniejszy  
leciuteńko przysłówek ------ 
senny przymiotnik B. l. poj. r. męski  
drugi liczebnik M. r. męski 
nim zaimek N. l. poj. r. męski 

 

1p. za właściwe wskazanie części mowy wszystkich wyrazów. 

1p. za określenie formy gramatycznej dwóch wybranych wyrazów. 

 

0-2 

11. Np. 

W wierszu panuje niezwykle smutny nastrój. 

1p. za zbudowanie zdania zgodnego ze schematem składniowym. 

1p. za zgodne z tekstem określenie nastroju panującego w wierszu. 

 

0-2 

12. A 

1p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

 

0-1 

13. C 

1p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

 

0-1 

14. Uzupełniony tekst: 

Utwór  L. Staffa  „Deszcz jesienny”  to  przykład  liryki  opisowej.                 

W  kunsztownej formie  poeta  opisuje  pejzaż, jaki  widzi  za  oknem. 

Podmiot  liryczny nie nazywa swoich  uczuć  wprost, ale na tyle 

sugestywnie  przedstawia  obraz  jesiennej  aury,  że  nietrudno 

wyobrazić  sobie,  co  przeżywa. 

 

0-2 



2p. za bezbłędne uzupełnienie tekstu. 

1p. za poprawne ortograficznie uzupełnienie tekstu (dopuszczalny                 

1 błąd ortograficzny). 

 

    15. wyraz instrukcja przekształcenia wyraz po 

przekształceniu 
poszły 1 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj 

żeński, tryb przypuszczający 
poszłabym 

życie Celownik, liczba mnoga życiom 
słońca Dopełniacz, liczba mnoga słońc 
płacze 1 osoba, liczba pojedyncza,  

czas teraźniejszy 
płaczę 

długim Mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj 

męski, stopień wyższy 
dłuższy 

 

2p. za poprawne przekształcenie wszystkich wyrazów. 

1p. za przekształcenie wyrazów (dopuszczalny 1 błąd). 

 

0-2 

16. Kryteria oceny kartki z dziennika 

Jeśli praca nie spełnia kryterium objętości, nie przyznajemy punktów 

za kompozycję, język, styl, ortografię i interpunkcję. Oceniamy tylko 

treść. 

Jeśli praca nie dotyczy bezpośrednio wskazanego w poleceniu tematu 

lub została napisana w innej formie – 0p.     

TREŚĆ (0-4) 

 Prezentowanie aktualnych sytuacji, wydarzeń, uczuć 

z subiektywnej perspektywy – 1 p. 

 Konsekwentne stosowanie narracji pierwszoosobowej w całym 

tekście – 1 p. 

 Rozwinięty, bogaty treściowo opis przyrody  – 1 p. 

 Powiązanie opisu przyrody z odczuwaniem szczęścia – 

elementy opisu uczuć  – 1p. 

KOMPOZYCJA (0-1)   

 Tekst oznaczony datą, podzielony na akapity (przynajmniej 

dwa); wypowiedź spójna, logicznie uporządkowana – 1p. 

STYL (0-1) 

 styl dostosowany do formy wypowiedzi (kartka z dziennika – 

1p. 

JĘZYK (0-2) 

 poprawność językowa 

0 bł. jęz. – 2p. 

1-2 bł. jęz. – 1p. (niezależnie od kategorii) 

3 i więcej bł. jęz. – 0p.   

ORTOGRAFIA (0-1) 

 praca poprawna pod względem ortograficznym (dopuszczalny 

1 błąd ortograficzny)  

INTERPUNKCJA (0-1) 

 praca poprawna pod względem interpunkcji (dopuszczalne             

3 błędy interpunkcyjne) 

 

0-10 
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