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Klucz odpowiedzi do zadaƒ zamkni´tych

Punk ta cja za daƒ za mkni´ tych: za ka˝ dà po praw nà od po wiedê na le ̋ y przy znaç 1 pkt. 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, na le ̋ y przy zna waç punk ty.

Schemat punktowania zadaƒ otwartych

Numer
zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Odpowiedê B B C A B C B A B A B A C B C A B B A C

Numer
zadania Kryterium punktowania Liczba

punktów

21. I. Ob li cze nie pa mi´ cio we.
Uczeƒ po praw nie ob li cza w pa mi´ ci.
Od po wiedê: Je den bi let kosz to wa∏ 7 z∏.

0–1

22. I. Usta le nie spo so bu ob li cze nia ci´˝aru plecaka taty.
Uczeƒ za pi su je dzia ∏a nia pro wa dzà ce do ob li cze nia ci´ ̋ a ru plecaka taty:
2 • 2 kg =    lub   2 kg + 2 kg =
lub podaje inny poprawny zapis dzia∏aƒ wskazujàcy na prawid∏owy tok ro -
zumowania.

0–1

II. Usta le nie spo so bu ob li cze nia ∏àcz ne go ci´ ̋ a ru ba ga ̋ y.
Uczeƒ za pi su je dzia ∏a nia pro wa dzà ce do ob li cze nia ∏àcz ne go ci´ ̋ a ru ba ga -
˝y, np.: 
4 kg + 2 kg + 2 • 2 kg + 3 kg =
4 kg + 2 kg + 4 kg + 3 kg =
lub po da je in ny po praw ny za pis dzia ∏aƒ wska zu jà cy na pra wi d∏o wy tok ro -
zu mo wa nia.

0–1

III. Po praw ne ob li cze nie ∏àcz ne go ci´ ̋ a ru ba ga ̋ y.
Uczeƒ po praw nie ob li cza ∏àcz ny ci´ ̋ ar ba ga ̋ y.
Ci´ ̋ ar wy no si 13 kg.

0–1

IV. For mu ∏o wa nie od po wie dzi w for mie zda nia na za da ne py ta nie.
Uczeƒ po da je, ˝e ∏àcz ny ci´ ̋ ar ba ga ̋ u wy no si 13 kg. Przy k∏a do wa od po -
wiedê mo ̋ e brzmieç: Ba ga ̋ e wa ̋ y ∏y 13 kg.

0–1
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Uwa gi ogól ne:
1. Je ̋ e li uczeƒ po praw nie roz wià za∏ za da nie, ko rzy sta jàc z in ne go spo so bu ni˝ po da ny

w kry te riach I –II, to otrzy mu je mak sy mal nà licz b´ punk tów.
2. Je Êli uczeƒ przed sta wi b∏´d ny spo sób ob li cze nia ∏àcz ne go ci´ ̋ a ru ba ga ̋ y (np. po mi -

nie jed nà war toÊç), ale po praw nie do da za pi sa ne przez sie bie licz by, to otrzy mu je
punkty za kry te rium III i IV.

3. Je Êli uczeƒ po da je tyl ko od po wiedê, to nie otrzy mu je punk tów. 

23. I. Usta le nie spo so bu ob li cze nia d∏u go Êci bo ków kwa dra tu.
Uczeƒ za pi su je dzia ∏a nie pro wa dzà ce do ob li cze nia d∏u go Êci bo ków kwa -
dra tu, np.:
4 • 12 cm = 
lub 2 • 12 cm + 2 • 12 cm =
lub 12 cm + 12 cm + 12 cm + 12 cm =
lub za sto su je in ny po praw ny za pis.

0–1

II. Po praw ne ob li cze nie d∏u go Êci bo ków kwa dra tu.
Uczeƒ po praw nie ob li cza za pi sa ne przez sie bie dzia ∏a nie.
Wy nik wy no si 48 cm.

0–1

III. Po praw ne uzu pe∏ nie nie od po wie dzi. 
Uczeƒ po praw nie uzu pe∏ nia od po wiedê, wpi su jàc wyraz „krót sza”.

0–1

Uwa gi ogól ne:
1. Je Êli uczeƒ za pi sze in ne war to Êci ni˝ po da ne w kry te rium I, to nie otrzy mu je punk tu

za to kry te rium.
2. B∏àd ra chun ko wy po pe∏ nio ny w ob li cze niach oce nia nych za po mo cà kry te rium II nie

po wo du je ob ni ̋ e nia punk ta cji w kry te rium III.
3. Je ̋ e li uczeƒ po da od po wiedê nie po praw nà, ale zgod nà ze swo imi wy li cze nia mi, to

otrzy mu je punkt za kry te rium III. 
4. Je Êli uczeƒ wpi su je w od po wie dzi s∏o wo „mniej sza”, otrzy mu je punkt za kry te rium III.
5. Zapisanie obliczeƒ bez podania jednostki miary nie wp∏ywa na przyznanie punktu.

24. Wy bra nie pro duk tów za li cza nych do zdro wej ˝yw no Êci.
ka nap ki, rzod kiew ki, sok, jab∏ ko
Za po da nie dwóch po praw nych nazw pro duk tów – 1 pkt
Za po da nie czte rech po praw nych nazw pro duk tów – 2 pkt

0–2

Uwa gi ogól ne:
Je Êli uczeƒ zin ter pre tu je ilu stra cje przed sta wia jà ce rzod kiew ki i jab∏ ko ja ko in ne wa rzy -
wo lub owoc bàdê za pi sze wy ra zy „wa rzy wa”, „owo ce”, to na le ̋ y to uznaç.

25. I. Sto so wa nie for my opo wia da nia.
Uczeƒ na da je pra cy for m´ opo wia da nia.

0–1

II. Re ali za cja te ma tu.
Wy po wiedê ucznia przy naj mniej cz´ Êcio wo jest re ali za cjà te ma tu. Uczeƒ
opo wie dzia∏ o wy ciecz ce w cie ka we miej sce.

0–1

III. Spój noÊç tek stu.
Wy po wiedê jest spój na (ko lej ne zda nia sà ze so bà po wià za ne) i lo gicz nie
upo rzàd ko wa na.

0–1



3

Klucz punktowania Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM

Numer
zadania Kryterium punktowania Liczba

punktów

IV. Ce lo wo do bra ne Êrod ki j´ zy ko we.
Uczeƒ sto su je zró˝ ni co wa ne s∏ow nic two, u˝y wa traf nych zwro tów i okre Êleƒ.

0–1

V. Prze strze ga nie norm j´ zy ko wych.
W pra cach sk∏a da jà cych si´ z 5 zdaƒ:
– 2 b∏. j´z. – 2 pkt
– 3–4 b∏. j´z. – 1 pkt
– wi´ cej ni˝ 4 b∏. j´z. – 0 pkt
W pra cach sk∏a da jà cych si´ z wi´ cej ni˝ 5 zdaƒ:
– 4 b∏. j´z. – 2 pkt
– 5–6 b∏. j´z. – 1 pkt
– wi´ cej ni˝ 6 b∏. j´z. – 0 pkt

0–2

VI. Prze strze ga nie pod sta wo wych norm or to gra ficz nych.
W pra cach sk∏a da jà cych si´ z 5 zdaƒ:
– 3 b∏. ort. – 2 pkt
– 4 b∏. ort. – 1 pkt
– wi´ cej ni˝ 4 b∏. ort. – 0 pkt
W pra cach sk∏a da jà cych si´ z wi´ cej ni˝ 5 zdaƒ:
– 4 b∏. ort. – 2 pkt
– 5 b∏. ort. – 1 pkt
– wi´ cej ni˝ 5 b∏. ort. – 0 pkt

0–2

VII. Prze strze ga nie pod sta wo wych norm in ter punk cyj nych.
Do pusz cza si´ 1 b∏àd in ter punk cyj ny w za pi sie zna ków in ter punk cyj nych
koƒ czà cych zda nia oraz 3 b∏´ dy in ter punk cyj ne w za pi sie prze cin ków
przy wy li cza niu, myÊl ni ków lub cu dzy s∏o wów w dia lo gu oraz w in nych sy -
tu acjach ni˝ wy mie nio ne.

0–1

VIII. Dba ∏oÊç o czy tel noÊç za pi su. 
Za pis jest czy tel ny. Skre Êle nia i na nie sio ne po praw ki nie zmniej sza jà je go
czy tel no Êci.

0–1

Uwa gi ogól ne:
1. Je ̋ e li pra ca ucznia sk∏a da si´ z mniej ni˝ 5 zdaƒ, punk tu je si´ jà tyl ko za po mo cà

kry te riów I, II, III.
2. Nie wy ma ga si´, aby w tek Êcie zo sta ∏y wy ró˝ nio ne wst´p, roz wi ni´ cie i za koƒ cze nie.
3. Je Êli pod czas oce nia nia pra cy pi sem nej na su nà si´ wàt pli wo Êci, do ty czà ce np. po -

praw no Êci j´ zy ko wej, na le ̋ y skon sul to waç si´ z na uczy cie lem j´ zy ka pol skie go. Je -
˝e li roz strzy gni´ cie wàt pli wo Êci nie jest mo˝ li we, na le ̋ y je in ter pre to waç na ko rzyÊç
ucznia. 

4. Oce nia jàc po praw noÊç j´ zy ko wà, or to gra ficz nà i in ter punk cyj nà, na le ̋ y braç
pod uwa g´ za kres wy ma gaƒ sta wia nych ucznio wi kla sy III, wy ni ka jà cy z pro gra mu
na ucza nia.


