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Sprawdzian z przyrody – „W gospodarstwie agroturystycznym”

KLUCZ PUNKTOWANIA
Klucz odpowiedzi do zadania zamkniętego

Numer zadania 1.

Odpowiedź B

Punktacja zadania zamkniętego:
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt –  brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi lub podanie więcej niż jednej odpo-

wiedzi

Schemat punktowania zadań otwartych
Numer 
zadania Zasady przyznawania punktów Liczba 

punktów

2. 2 pkt –   zaznaczenie czterech nazw drzew iglastych
1 pkt –  zaznaczenie trzech nazw drzew iglastych
0 pkt –  zaznaczenie mniej niż trzech nazw drzew iglastych lub brak rozwią-

zania
Poprawne rozwiązanie:
sosna, jodła, modrzew, świerk

0–2

3. 2 pkt –  wypisanie z tekstu nazw dwóch ssaków i dwóch ptaków
1 pkt –  wypisanie z tekstu trzech poprawnych nazw
0 pkt –  wypisanie z tekstu dwóch poprawnych nazw, jednej nazwy lub brak 

rozwiązania
Poprawne rozwiązanie:
zapisanie dwóch dowolnych nazw ssaków i dwóch dowolnych nazw 
ptaków spośród podanych:
Ssaki: koń, kuc, osioł, krowa, świnia
Ptaki: indyk, kura, kaczka, gęś

0–2

4. 2 pkt –  poprawne uzupełnienie zdań nazwami ośmiu zwierząt
1 pkt –  uzupełnienie zdań nazwami zwierząt tak, że przynajmniej sześć 

z nazw jest umieszczonych w odpowiednim zdaniu.
0 pkt –  uzupełnienie zdań mniej niż sześcioma nazwami lub brak odpowiedzi

Poprawne uzupełnienie zdań:
Zwierzęta hodowlane to: krowa, świnia, koń, osioł.
Zwierzęta dziko żyjące to: dzik, sarna, jeleń, żubr.

0–2
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zadania Zasady przyznawania punktów Liczba 

punktów

5. 1 pkt –  zapisanie poprawnych nazw pomieszczeń przynajmniej pod trzema 
rysunkami zwierząt

0 pkt –  zapisanie mniej niż trzech poprawnych nazw pomieszczeń lub brak 
rozwiązania
Poprawne rozwiązanie:
krowa: obora, kura: kurnik, świnia: chlew, koń: stajnia

0–1

6. 1 pkt –  zaznaczenie trzech nazw warzyw, których części jadane rosną w zie-
mi

0 pkt –  zaznaczenie mniej niż trzech nazw warzyw lub brak rozwiązania
Poprawne rozwiązanie:
ziemniak, marchew, burak

0–1

7. 2 pkt –  poprawne połączenie pięciu lub czterech nazw warzyw z nazwami 
ich części jadalnych

1 pkt –  poprawne połączenie trzech nazw warzyw z nazwami ich części ja-
dalnych

0 pkt –  poprawne połączenie mniej niż trzech nazw warzyw z nazwami ich 
części jadalnych lub brak rozwiązania
Poprawne rozwiązanie:
marchew – korzeń, kapusta – liście, kalafior – kwiat, pomidor – owoc, 
groch – nasiona

0–2

Suma punktów do zdobycia: 11


