
OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN
KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

„Wielkie kibicowanie” – test z matematyki

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

Uwa ga: Je Êli uczeƒ w za da niach za mkni´ tych za zna cza od po wie dzi nie zgod nie z in struk cjà
(np. za ma lo wu je krat ki), ale wy bie ra po praw ne od po wie dzi, otrzy mu je punk ty.

Schemat punktowania zadań otwartych
Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

11. 1 pkt – po praw ne ob li cze nie w pa mię ci róż ni cy po da nych liczb i uzu peł -
nie nie lu ki w zda niu licz bą uzy ska ną w wy ni ku ob li cze nia

0 pkt – brak od po wie dzi lub nie po praw ne uzu peł nie nie lu ki w zda niu

Uczeń po praw nie ob li cza w pa mię ci róż ni cę liczb 83 i 40, uzu peł nia lu kę
w zda niu, wpi su jąc licz bę 43.

0–1

12. 3 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia licz by dni w cią gu ośmiu
ty go dni – po da nie po praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go
na pra wi dło wy tok ro zu mo wa nia (mno że nie lub do da wa nie), po -
praw ne ob li cze nie licz by dni oraz usta le nie i za pi sa nie po praw nej
od po wie dzi (w for mie zda nia) na py ta nie za miesz czo ne w za da niu 

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 3 pkt:
8 û 7 = 56 lub 7+7+7+7+7+7+7+7 = 56
Od po wiedź: To jest ra zem 56 dni.

2 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia licz by dni w cią gu ośmiu
ty go dni  – po da nie po praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go
na pra wi dło wy tok ro zu mo wa nia (mno że nie lub do da wa nie), po -
praw ne ob li cze nie licz by dni, ale brak od po wie dzi lub nie za pi sa -
nie od po wie dzi w for mie zda nia (po da nie je dy nie po praw ne go 
wy ni ku), lub nie po praw ne sfor mu ło wa nie od po wie dzi na py ta nie
za miesz czo ne w za da niu

0–3

Numer
zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odpowiedź C B A A B A C B A C
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Klucz punktowania Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM i Grupà Wydawniczà Polskapresse

Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

lub
usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia licz by dni w cią gu ośmiu
ty go dni – po da nie po praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go
na pra wi dło wy tok ro zu mo wa nia (mno że nie lub do da wa nie), ale
nie po praw ne ob li cze nie licz by dni, oraz po praw ne sfor mu ło wa nie
od po wie dzi na py ta nie za miesz czo ne w za da niu (z po da niem nie -
po praw ne go wy ni ku) 

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 2 pkt:
8 û 7 = 56 lub 7+7+7+7+7+7+7+7 = 56
Od po wiedź: 56 dni

lub

8 û 7 = 55 lub 7+7+7+7+7+7+7+7 = 55
Od po wiedź: To jest ra zem 55 dni.

1 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia licz by dni w cią gu ośmiu
ty go dni – po da nie po praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go
na pra wi dło wy tok ro zu mo wa nia (mno że nie lub do da wa nie), ale
nie po praw ne ob li cze nie licz by dni oraz brak od po wie dzi lub nie -
za pi sa nie od po wie dzi w for mie zda nia, lub nie po praw ne sfor mu -
ło wa nie od po wie dzi na py ta nie za miesz czo ne w za da niu

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 1 pkt:
8 û 7 = 54 lub 7+7+7+7+7+7+7+7 = 54
Od po wiedź: 54 dni

0 pkt – brak po praw ne go spo so bu roz wią za nia za da nia  – po da nie nie po -
praw ne go za pi su dzia ła nia

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 0 pkt:
8 û 6 = 48 lub 6+6+6+6+6+6+6+6 = 48

Uwa gi ogól ne:
1. Je śli uczeń nie po da po praw ne go za pi su dzia ła nia i nie wy ko na po praw nych ob li -
czeń, a tyl ko po praw nie sfor mu łu je od po wiedź na py ta nie za miesz czo ne w za da niu
(po da jąc po praw ny wy nik), nie otrzy mu je punk tów za za da nie.
2. W pra cach uczniów, u któ rych roz po zna no ry zy ko spe cy ficz nych trud no ści w ucze -
niu się czy ta nia i pi sa nia, do pusz cza się błę dy, któ re po wsta ły w wy ni ku my le nia cyfr
po dob nych (np. 6 z 9, 3 z 8, 7 z 1), prze sta wia nia są sied nich cyfr, opusz cza nia cyfr.

13. 3 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ce ny pił ki – po da nie 
po praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go na pra wi dło wy tok ro -
zu mo wa nia, po praw ne ob li cze nia oraz usta le nie i za pi sa nie po -
praw nej od po wie dzi (w for mie zda nia) na py ta nia za miesz czo ne
w za da niu 

Przy kład roz wią za nia za da nia za 3 pkt:
57 zł – 29 zł = 28 zł
Od po wiedź: Pił ka kosz to wa ła 28 zło tych.

0–3
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Klucz punktowania Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM i Grupà Wydawniczà Polskapresse

Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

2 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ce ny pił ki – po da nie po -
praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go na pra wi dło wy tok ro zu -
mo wa nia, po praw ne ob li cze nia, ale brak od po wie dzi lub nie za pi -
sa nie od po wie dzi w for mie zda nia (po da nie je dy nie po praw ne go
wy ni ku), lub nie po praw ne sfor mu ło wa nie od po wie dzi na py ta nie
za miesz czo ne w za da niu

lub
usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ce ny pił ki – po da nie 
po praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go na pra wi dło wy tok ro -
zu mo wa nia, ale nie po praw ne ob li cze nia, oraz po praw ne sfor mu -
ło wa nie od po wie dzi na py ta nie za miesz czo ne w za da niu (z po da -
niem nie po praw ne go wy ni ku) 

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 2 pkt:
57 zł – 29 zł = 28 zł
Od po wiedź: 28 zło tych

lub

57 zł – 29 zł = 27 zł
Od po wiedź: Pił ka kosz to wa ła 27 zło tych.

1 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ce ny pił ki – po da nie po -
praw ne go za pi su dzia ła nia wska zu ją ce go na pra wi dło wy tok ro zu -
mo wa nia, ale nie po praw ne ob li cze nia oraz brak od po wie dzi lub
nie za pi sa nie od po wie dzi w for mie zda nia, lub nie po praw ne sfor -
mu ło wa nie od po wie dzi na py ta nie za miesz czo ne w za da niu

Przy kład roz wią za nia za da nia za 1 pkt:
57 zł – 29 zł = 27 zł
Od po wiedź: 27 zło tych

0 pkt – brak po praw ne go spo so bu roz wią za nia za da nia  – po da nie nie po -
praw ne go za pi su dzia ła nia 

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 0 pkt:
57 zł + 14 zł   – 28 zł = 43 zł
lub
57 zł +14 zł + 28 zł = 99 zł
lub
57 zł +14 zł = 71 zł

Uwa gi ogól ne:
1. Je śli uczeń nie po da po praw ne go za pi su dzia ła nia i nie wy ko na po praw nych ob li -
czeń, a tyl ko po praw nie sfor mu łu je od po wiedź na py ta nie za miesz czo ne w za da niu
(po da jąc po praw ny wy nik), nie otrzy mu je punk tów za za da nie.
2. Brak mian nie wpły wa na punk ta cję. 
3. W pra cach uczniów, u któ rych roz po zna no ry zy ko spe cy ficz nych trud no ści w ucze -
niu się czy ta nia i pi sa nia, do pusz cza się błę dy, któ re po wsta ły w wy ni ku my le nia cyfr
po dob nych (np. 6 z 9, 3 z 8, 7 z 1), prze sta wia nia są sied nich cyfr, opusz cza nia cyfr.
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Klucz punktowania Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM i Grupà Wydawniczà Polskapresse

Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

14. 3 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ob wo du bo iska – po da nie
po praw ne go za pi su dzia ła nia (lub dzia łań) wska zu ją ce go na pra wi -
dło wy tok ro zu mo wa nia, po praw ne ob li cze nia oraz usta le nie i za -
pi sa nie po praw nej od po wie dzi (w for mie zda nia) na py ta nie za -
miesz czo ne w za da niu 

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 3 pkt:
6 cm + 10 cm + 6 cm + 10 cm = 32 cm
lub
6 cm + 10 cm = 16 cm      16 cm + 16 cm = 32 cm
lub
2 û 6 cm = 12 cm      2 û 10 cm = 20 cm      12 cm + 20 cm = 32 cm

Od po wiedź: Do ogro dze nia bo iska po trze ba 32 cen ty me trów ko lo ro we go
pa pie ru.

2 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ob wo du bo iska – po da -
nie po praw ne go za pi su dzia ła nia (lub dzia łań) wska zu ją ce go
na pra wi dło wy tok ro zu mo wa nia, po praw ne ob li cze nia, ale brak
od po wie dzi lub nie za pi sa nie od po wie dzi w for mie zda nia (po da -
nie je dy nie po praw ne go wy ni ku), lub nie po praw ne sfor mu ło wa nie
od po wie dzi na py ta nie za miesz czo ne w za da niu

lub
usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ob wo du bo iska – po da -
nie po praw ne go za pi su dzia ła nia (lub dzia łań) wska zu ją ce go
na pra wi dło wy tok ro zu mo wa nia, ale nie po praw ne ob li cze nia,
oraz po praw ne sfor mu ło wa nie od po wie dzi na py ta nie za miesz -
czo ne w za da niu (z po da niem nie po praw ne go wy ni ku) 

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 2 pkt:
6 cm + 10 cm + 6 cm + 10 cm = 32 cm
lub
6 cm + 10 cm = 16 cm      16 cm + 16 cm = 32 cm
lub
2 û 6 cm = 12 cm      2 û 10 cm = 20 cm      12 cm + 20 cm = 32 cm

Od po wiedź: 32 cm

lub

6 cm + 10 cm + 6 cm + 10 cm = 34 cm
lub
6 cm + 10 cm = 16 cm      16 cm + 16 cm = 34 cm
lub
2 û 6 cm = 14 cm      2 û 10 cm = 20 cm      14 cm + 20 cm = 34 cm

Od po wiedź: Do ogro dze nia bo iska po trze ba 34 cen ty me trów ko lo ro we go
pa pie ru.

1 pkt – usta le nie wła ści we go spo so bu ob li cze nia ob wo du bo iska – po da nie
po praw ne go za pi su dzia ła nia (lub dzia łań) wska zu ją ce go na pra wi dło -
wy tok ro zu mo wa nia, ale nie po praw ne ob li cze nia oraz brak od po wie -
dzi lub nie za pi sa nie od po wie dzi w for mie zda nia, lub nie po praw ne
sfor mu ło wa nie od po wie dzi na py ta nie za miesz czo ne w za da niu

0–3
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Klucz punktowania Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM i Grupà Wydawniczà Polskapresse

Numer
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba

punktów

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 1 pkt:
6 cm + 10 cm + 6 cm + 10 cm = 34 cm
lub
6 cm + 10 cm = 16 cm      16 cm + 16 cm = 34 cm
lub
2 û 6 cm = 14 cm      2 û 10 cm = 20 cm      14 cm + 20 cm = 34 cm

Od po wiedź: 34 cm

0 pkt – brak po praw ne go spo so bu roz wią za nia za da nia  – po da nie nie po -
praw ne go za pi su dzia ła nia

Przy kła dy roz wią za nia za da nia za 0 pkt:
6 cm + 10 cm = 16 cm
lub
6 cm +10 cm +10 cm = 26 cm
lub
6 cm + 6 cm +10 cm = 22 cm

Uwa gi ogól ne:
1. Je śli uczeń nie po da po praw ne go za pi su dzia ła nia i nie wy ko na po praw nych ob li -
czeń, a tyl ko po praw nie sfor mu łu je od po wiedź na py ta nie za miesz czo ne w za da niu
(po da jąc po praw ny wy nik), nie otrzy mu je punk tów za za da nie.
2. Brak mian nie wpły wa na punk ta cję.
3. W pra cach uczniów, u któ rych roz po zna no ry zy ko spe cy ficz nych trud no ści w ucze -
niu się czy ta nia i pi sa nia, do pusz cza się błę dy, któ re po wsta ły w wy ni ku my le nia cyfr
po dob nych (np. 6 z 9, 3 z 8, 7 z 1), prze sta wia nia są sied nich cyfr, opusz cza nia cyfr.

Suma punktów do zdobycia: 20
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