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Test z przyrody – „Wycieczka do lasu”

KLUCZ PUNKTOWANIA
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych

Numer zadania 3.

Odpowiedź B

Punktacja zadań zamkniętych:
1 pkt –  podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt –  brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi lub więcej niż jednej odpowiedzi
Uwaga: Jeśli uczeń w zadaniach zamkniętych zaznacza odpowiedzi niezgodnie z instrukcją (np. 
zamalowuje kratki), ale wybiera poprawne odpowiedzi, otrzymuje punkty. 

Schemat punktowania zadań otwartych
Numer 
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba 

punktów

1. 1 pkt –  wpisanie w odpowiednich miejscach na ilustracji trzech nazw kie-
runków geograficznych

0 pkt –  inna odpowiedź lub brak rozwiązania
Poprawne rozwiązanie: 
wschód z prawej strony, południe na dole, zachód z lewej strony

0–1

2. 2 pkt –  poprawne uzupełnienie dwóch zdań
1 pkt –  poprawne uzupełnienie jednego zdania
0 pkt –  inna odpowiedź lub brak rozwiązania 

Poprawne rozwiązanie:
Wiatr wiał od strony mokradeł, czyli z kierunku zachodniego.
Monika i Michał będą wracać do domu w kierunku południowym. 

0–2

4. 3 pkt –  zapisanie w odpowiednich miejscach wszystkich pięciu nazw zwie-
rząt

2 pkt –  zapisanie w odpowiednich miejscach czterech nazw zwierząt
1 pkt –  zapisanie w odpowiednich miejscach trzech nazw zwierząt
0 pkt –  zapisanie w odpowiednich miejscach mniej niż trzech nazw zwierząt 

lub brak rozwiązania 
Poprawne rozwiązanie:
ssak: dzik, ptak: sójka, gad: jaszczurka, płaz: żaba, owad: mrówka

0–3
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Numer 
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba 

punktów

5. 2 pkt –  bezbłędne zapisanie trzech nazw właściwych produktów wybranych 
z sześciu podanych w zadaniu 

1 pkt –  zapisanie więcej niż trzech nazw właściwych produktów, ale wszyst-
kie z zapisanych są właściwe

lub
zapisanie dwóch nazw właściwych produktów 

lub 
zapisanie dwóch nazw właściwych produktów oraz jednej niewła-
ściwej

0 pkt –  inne rozwiązanie lub jego brak
Poprawne rozwiązanie:
Zapisanie trzech nazw produktów wybranych z następujących: kawa 
zbożowa z mlekiem, kakao, bułka z masłem i wędliną, banan, jabłko,  
kanapka z serem i sałatą.

0–2

6. 1 pkt –  wybranie wyłącznie nazw wszystkich czynności, które wolno robić 
w lesie, podanych w rozwiązaniu 

0 pkt –  inne rozwiązanie lub jego brak rozwiązania 
Poprawne rozwiązanie:
Należy wybrać (zaznaczyć lub podkreślić) nazwy następujących czyn-
ności: spacerować, biegać, zbierać grzyby, robić zdjęcia.

0–1

7. 2 pkt –  połączenie pięciu ilustracji przedstawiających śmieci z właściwymi 
pojemnikami

1 pkt –  połączenie czterech lub trzech ilustracji przedstawiających śmieci 
z właściwymi pojemnikami

0 pkt –  inne rozwiązanie lub jego brak
Poprawne rozwiązanie:
Papier: kartony 
Metale i tworzywa sztuczne: butelka plastikowa, puszka 
Szkło: butelka szklana 
Bio: skórka po bananie 

0–2

Suma punktów do zdobycia: 12


