
OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN
KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

„Wielkie kibicowanie” – test z języka polskiego

KLUCZ PUNKTOWANIA

Sprawdzian opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. 

Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie 
Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM.

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych

Punk ta cja za daƒ za mkni´ tych: 
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 
0 pkt – brak odpowiedzi lub podanie niepoprawnej odpowiedzi

Uwaga: JeÊli uczeƒ w zadaniach zamkni´tych zaznacza odpowiedzi niezgodnie z instrukcjà 
(np. zamalowuje kratki), ale wybiera poprawne odpowiedzi, otrzymuje punkty.

Schemat punktowania zadań otwartych

Numer
zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Odpowiedź B C A B A B C C

Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

9. 2 pkt – po praw ne do pi sa nie czte rech lub trzech wy ra zów o zna cze niu
prze ciw staw nym

1 pkt – po praw ne do pi sa nie dwóch wy ra zów lub jed ne go wy ra zu o zna -
cze niu prze ciw staw nym

0 pkt – brak od po wie dzi lub nie po praw ne do pi sa nie wy ra zów o zna cze niu
prze ciw staw nym 

ra dość – smu tek 
zwy cię stwo – prze gra na lub po raż ka, lub klę ska 
sło necz ny – po chmur ny lub chmur ny, lub za chmu rzo ny, lub bez sło necz ny
moc no – sła bo lub lek ko

0–2

10. 3 pkt – po praw ne wska za nie we wszyst kich trzech rzędach wy ra zów, któ -
re nie pa su ją do po zo sta łych

2 pkt – po praw ne wska za nie tyl ko w dwóch rzędach wy ra zów, któ re nie
pa su ją do po zo sta łych

1 pkt – po praw ne wska za nie tyl ko w jed nym rzędzie wy ra zu, któ ry nie pa -
su je do po zo sta łych 

0 pkt – brak od po wie dzi lub nie po praw ne wska za nie we wszyst kich trzech
rzędach wy ra zów, któ re nie pa su ją do po zo sta łych

strze la, bro ni, ki bi cu je, pił ka, bie ga
spor to wy, pił kar ski, oglą da ją, bez piecz ny, alar mo wy
mecz, pił karz, bram ka, sta dion, pol ski

0–3
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Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

11. I. Sto so wa nie for my li stu
1 pkt – nada nie wy po wie dzi for my li stu: za sto so wa nie co naj mniej 3 spo -

śród 6 wy znacz ni ków li stu (miej sco wość, da ta, na głó wek, for mu ła
za koń cze nia, pod pis, układ gra ficz ny)

0 pkt – nada nie wy po wie dzi in nej for my niż list lub za sto so wa nie mniej
niż 3 wy znacz ni ków li stu (na przy kład za pi sa nie tyl ko da ty i na -
głów ka al bo tyl ko na głów ka i for mu ły za koń cze nia)

0–1

II. Re ali za cja te ma tu (treść)
1 pkt – peł na lub przy naj mniej czę ścio wa re ali za cja te ma tu
0 pkt – brak re ali za cji te ma tu

0–1

III. Spój ność tek stu
1 pkt – zbu do wa nie spój nej i lo gicz nie upo rząd ko wa nej wy po wie dzi 

(ko lej ne zda nia są ze so bą po wią za ne)
0 pkt – brak spój no ści tek stu

0–1

IV. Prze strze ga nie norm ję zy ko wych
1 pkt – prze strze ga nie norm ję zy ko wych w wy po wie dzi; do pusz cza się:

– 2 błę dy ję zy ko we w pra cach li czą cych 5 zdań
– 4 błę dy ję zy ko we w pra cach li czą cych wię cej niż 5 zdań

0 pkt – nie prze strze ga nie norm ję zy ko wych w wy po wie dzi: 
– po peł nie nie wię cej niż 2 błę dów ję zy ko wych w pra cach li czą -

cych 5 zdań 
– po peł nie nie wię cej niż 4 błę dów ję zy ko wych w pra cach li czą cych

wię cej niż 5 zdań

0–1

V. Prze strze ga nie pod sta wo wych norm or to gra ficz nych
1 pkt – prze strze ga nie norm or to gra ficz nych w wy po wie dzi; do pusz cza się:

– 2 błę dy or to gra ficz ne w pra cach skła da ją cych się z 5 zdań
– 4 błę dy or to gra ficz ne w pra cach li czą cych wię cej niż 5 zdań

0 pkt – nie prze strze ga nie norm or to gra ficz nych: 
– po peł nie nie wię cej niż 2 błę dów or to gra ficz nych w pra cach li -

czą cych 5 zdań 
– po peł nie nie wię cej niż 4 błę dów or to gra ficz nych w pra cach li -

czą cych wię cej niż 5 zdań

W pracach uczniów, u których rozpoznano ry zy ko spe cy ficz nych trud no ści
w ucze niu się czy ta nia i pi sa nia, na le ży sto so wać na stę pu ją ce kry te rium:
1 pkt – za my ka nie my śli w ob rę bie zda nia (do pusz czal ny 1 błąd)
0 pkt – błę dy w za kre sie wy zna cza nia gra ni cy zdań (2 błę dy i wię cej)

0–1

VI. Prze strze ga nie pod sta wo wych norm in ter punk cyj nych
1 pkt – prze strze ga nie norm in ter punk cyj nych w wy po wie dzi; do pusz cza się: 

– 1 błąd in ter punk cyj ny w za pi sie zna ków in ter punk cyj nych koń -
czą cych zda nia i 3 błę dy in ter punk cyj ne w za pi sie prze cin ków
przy wy li cza niu, myśl ni ków lub cu dzy sło wów w pra cach li czą -
cych 5 zdań 

– 2 błę dy in ter punk cyj ne w za pi sie zna ków in ter punk cyj nych koń -
czą cych zda nia i 4 błę dy in ter punk cyj ne w za pi sie prze cin ków
przy wy li cza niu, myśl ni ków lub cu dzy sło wów w pra cach li czą -
cych wię cej niż 5 zdań

0–1
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Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

0 pkt – nie prze strze ga nie norm in ter punk cyj nych: 
– po peł nie nie wię cej niż 4 błę dów in ter punk cyj nych w pra cach li czą -

cych 5 zdań 
– po peł nie nie wię cej niż 6 błę dów in ter punk cyj nych w pra cach

li czą cych wię cej niż 5 zdań

W pracach uczniów, u których rozpoznano ry zy ko spe cy ficz nych trud no ści
w ucze niu się czy ta nia i pi sa nia, na le ży sto so wać na stę pu ją ce kry te rium:
1 pkt – roz po czy na nie zdań wiel ką li te rą i koń cze nie krop ką (do pusz czal -

ne 4 błę dy)
0 pkt – roz po czy na nie zdań wiel ką li te rą i koń cze nie krop ką (5 błę dów

i wię cej)

Uwa ga: Błę dy po le ga ją ce na nie roz po czy na niu zdań wiel ką li te rą i nie -
koń cze niu krop ką na le ży trak to wać ja ko dwa osob ne błę dy.

VII. Dba łość o czy tel ność za pi su
1 pkt – za pi sa nie pra cy w spo sób czy tel ny – tak, aby skre śle nia i na nie sio -

ne po praw ki nie zmniej sza ły jej czy tel no ści 
0 pkt – za pi sa nie pra cy w spo sób utrud nia ją cy lub unie moż li wia ją cy jej

od czy ta nie

0–1

Uwa gi ogól ne:
1. Je że li pra ca ucznia li czy mniej niż 5 zdań, oce nia się ją tyl ko za po mo cą kry te riów I –III.
2. Je śli pod czas oce nia nia pra cy pi sem nej na su ną się wąt pli wo ści do ty czą ce np. po -

praw no ści ję zy ko wej, na le ży skon sul to wać się z na uczy cie lem ję zy ka pol skie go. Je -
że li roz strzy gnię cie wąt pli wo ści nie jest moż li we, na le ży je in ter pre to wać na ko rzyść
ucznia. 

3. Oce nia jąc po praw ność ję zy ko wą, or to gra ficz ną i in ter punk cyj ną, na le ży brać pod
uwa gę za kres wy ma gań sta wia nych ucznio wi kla sy III, wy ni ka ją cy z pro gra mu na -
ucza nia.

Suma punktów do zdobycia: 20
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