
Warszawa, 8. 04. 2003 r. 
 

Schematy punktowania zada � otwartych zestawu zada � pt. „Przed telewizorem” S-A6-032  
 

Kryteria i zasady przydzielania punktów Liczba 
punktów  

Numer 
standardu  

ZADANIE 21. 

Sformułowanie wypowiedzi zgodnie z intencj� 

Wypowied� zawiera grzecznie (1punkt) sformułowan� odmow� (1 punkt). 

0 – 2 2.2 

ZADANIE 22. 
I. Zapis działa� prowadz�cych do obliczenia kwoty przeznaczonej na zakup kaset 

0 – 1 

II. Zapis dzielenia obliczonej kwoty przez cen� jednej kasety lub innej metody 

prowadz�cej do wyznaczenia liczby kaset 

Punkt przydzielamy niezale�nie od tego, czy kwota przeznaczona na zakup kaset została 

wyznaczona poprawnie. 

Uwaga dotycz�ca pracy ucznia z dysleksj�: 

W kryt. I i II ł�cznie dopuszczamy 2 bł�dy powstałe przy przepisywaniu liczb, np. 

przestawienie cyfr, mylenie cyfr (np. 6 z 9, 8 z 3), opuszczenie cyfry. 

 

0 – 1 

 

 

3.8 

III. Poprawne obliczenie kwoty przeznaczonej na zakup kaset (52 zł) 0 – 1 

IV. Poprawne wykonanie dzielenia lub innego działania prowadz�cego do obliczenia liczby 

kaset (dopuszcza si� szacowanie w pami�ci) 
0 – 1 

5.3 

V. Odpowied� zgodna z otrzymanym wynikiem, uwzgl�dniaj�ca warunki zadania (liczba 

naturalna)  

(Przy poprawnych wcze�niejszych obliczeniach: 8) 

Uwagi ogólne:  

Je�li ucze� poprawnie rozwi�zuje zadanie inn� metod� ni� wskazana w schemacie 

punktowania, otrzymuje maksymaln� liczb� punktów.  

Je�li ucze� podaje tylko odpowied�, nie otrzymuje punktów. 

0 – 1 3.9 

ZADANIE 23.  

Odpowied� zawiera stwierdzenie, �e czas wolny w ci�gu jednego dnia byłby dłu�szy ni� 

doba, �e doba musiałaby trwa� najmniej 30 godzin lub �e 10% doby, to mniej ni� 3 godz. 

0 – 1 3.9 

ZADANIE 24. 

I. Stosowanie formy listu  

Niezb�dne wyró�niki: bezpo�redni zwrot do adresata, podpis pod listem. 

0 – 1 2.1 



II. Pisanie na temat  

Wypowied� przynajmniej w cz��ci jest realizacj� tematu.  
0 – 1 2.1 

III. U�ywanie argumentów 

U�ycie dwóch sensownych argumentów lub jednego rozwini�tego. 
0 – 1 3.4 

IV. Wskazuje szkodliwo�� zbyt długiego ogl�dania telewizji, proponuje inne formy 

sp�dzania wolnego czasu. 
0 – 1 5.8 

V. Spójno�� tekstu (wypowied� nie jest chaotyczna)  0 – 1 2.3 

VI. Celowe stosowanie �rodków j�zykowych. 0 – 1 2.3 

VII. Poprawno�� j�zykowa 

Dopuszcza si� dwa bł�dy j�zykowe. 
0 – 1 2.3 

VIII. Poprawno�� ortograficzna 

Dopuszcza si� dwa bł�dy ortograficzne. 

Ucze� z dysleksj�: 

Komunikatywno�� wypowiedzi (mimo bł�dów j�zykowych). 

0 – 1 2.3 

IX. Poprawno�� interpunkcyjna 

Dopuszcza si� trzy bł�dy interpunkcyjne. 

Ucze� z dysleksj�: 

Wypowied� jest logicznie uporz�dkowana. 

0 – 1 2.3 

X. Zapis czytelny. 

Ucze� z dysleksj�: 
Zapis czytelny mimo zaburze� graficznych. 

0 – 1 2.5 

Poprawno�� j�zykow�, ortograficzn� i interpunkcyjn� (kryteria VII, VIII, IX) punktujemy, je�eli ucze� napisał co 
najmniej ¾  kartki (nie licz�c nagłówka, podpisu). 

ZADANIE 25. 

I. Sformułowanie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie (ucze� napisał, co i dlaczego robi 

w wolnym czasie) 

0 – 1 2.2 

II. Poprawno�� j�zykowa (nie ma bł�dów j�zykowych) 0 – 1 2.3 

 


