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Klucz punktowania arkusza „Czekolada”

KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADA¡ ZAMKNI¢TYCH

Punktacja zadań zamkniętych: za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt 

SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADA¡ OTWARTYCH

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

Poprawna
odpowiedź
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Nr 
zadania

Poprawna odpowiedź
Zasady przyznawania

punktów
Punktacja Uwagi

21. 12 : 4
3 ∙ 10 dag

I. Za pra wi dło we usta le nie
spo so bu ob li czeń – 1 pkt

0–1 1) Niezapisanie przez
ucznia działania 12 : 4
nie wpływa na punktację
w kryterium I.
2) Je śli uczeń za pi sał je dy -
nie od po wiedź, to nie
otrzy mu je punk tów.
3) Je śli uczeń po peł nił
błąd ra chun ko wy w ob li -
cze niach oce nia nych
za po mo cą kry te rium II,
to na stęp ną część roz wią -
za nia (kry te rium III) na le -
ży spraw dzać z uwzględ -
nie niem te go błę du (je śli
uczeń po praw nie za mie nił
jed nost ki, otrzy mu je
punkt).
4) Brak uzupełnionej
odpo wiedzi nie wpływa
na punktację.

12 : 4 = 3

3 ∙ 10 dag = 30 dag

II. Za po praw ne ob li cze -
nia – 1 pkt

0–1

30 dag = 0,3 kg

Odpowiedź:
Do przygotowania deseru
dla 12 osób potrzeba 0,3 kg
czekolady. 

III. Za poprawną za mia nę
jed no stek wa gi – 1 pkt

0–1

22. 2 ∙ 2,40 + 2,70 + 3,20 + 9,30 +
+ 4 ∙ 2,50 =

I. Za prawidłowe usta le nie
spo so bu ob li cze nia kosz tu
za ku pu  – 1 pkt

0–1 1) Je śli uczeń roz wią zał
za da nie in ną me to dą niż
wska za na w sche ma cie
punk to wa nia, na le ży
okre ślić czyn no ści rów no -
waż ne do czyn no ści wy -
mie nio nych w sche ma cie.
2) Je śli uczeń za pi sał je dy -
nie od po wiedź, to nie
otrzy mu je punk tów.
3) Je śli uczeń po peł nił
błąd ra chun ko wy w ob li -
cze niach oce nia nych
za po mo cą kry te rium II,
to na stęp ną część roz wią -
za nia (kry te rium IV i V)
na le ży spraw dzać
z uwzględ nie niem te go
błę du (błąd ra chun ko wy
po peł nio ny w ob li cze niach
oce nia nych za po mo cą
kry te rium II nie po wo du je
ob ni że nia punk ta cji w kry -
te riach IV i V).

2 ∙ 2,40 zł + 2,70 zł + 3,20 zł +
+ 9,30 zł + 4 ∙ 2,50 zł = 30 zł

II. Za po praw ne ob li cze nie
kosz tu za ku pu – 1 pkt

0–1

∙ 30
1
–
4

III. Za prawidłowe usta le nie
spo so bu ob li cze nia ra ba tu
 – 1 pkt

0–1

∙ 30 zł = 7,50 zł
1
–
4

IV. Za pra wi dło we ob li cze -
nie wy so ko ści ra ba tu
 – 1 pkt

0–1

30 zł – 7,50 zł = 22,50 zł

Odpowiedź:
Rachunek wyniósł 22,50 zł.

V. Za po praw ne ob li cze nie
kosz tu za ku pu z uwzględ -
nie niem ra ba tu – 1 pkt

0–1



Nr 
zadania

Poprawna odpowiedź
Zasady przyznawania

punktów
Punktacja Uwagi

4) Je śli uczeń po peł nił
błąd ra chun ko wy w ob li -
cze niach oce nia nych
za po mo cą kry te rium IV,
to na stęp ną część roz wią -
za nia (kry te rium V) na le ży
spraw dzać z uwzględ nie -
niem te go błę du (błąd
rachun ko wy po peł nio ny
w ob li cze niach oce nia -
nych za po mo cą kry te -
rium IV nie po wo du je
obni że nia punk ta cji
w kryte rium V).
5) Brak uzupełnionej
odpowiedzi nie wpływa
na punktację.

23. Uczeń:

– re da gu je za pro sze nie I. Za uwzględ nie nie wszyst -
kich waż nych in for ma cji
(kto za pra sza, ko go, na co,
gdzie, kie dy – da ta i go dzi -
na) – 1 pkt

0–1 Je śli uczeń nie po da któ -
rejś in for ma cji, nie otrzy -
mu je punk tu.

– for mu łu je wy po wiedź ze świa -
do mo ścią ce lu

II. Za za miesz cze nie w za -
pro sze niu za chę ty (np. ser�-

decz�nie�za�pra�sza�my…, pro�-

si�my�o przy�by�cie�na…,
za�chę�ca�my�do wzię�cia

udzia�łu�w… itp.) – 1 pkt

0–1 Na le ży uzna wać rów nież
wy po wie dzi sfor mu ło wa -
ne w licz bie po je dyn czej,
np. za�chę�cam�do wzię�cia

udzia�łu�w….

– prze strze ga norm or to gra ficz -
nych, in ter punk cyj nych i ję zy -
kowych

III. Za po praw ność or to gra -
ficz ną, in ter punk cyj ną i ję -
zy ko wą – 1 pkt
Do pusz czal ny 1 bł. ort.,
1 bł. int. i 1 bł. jęz.

0–1

24. Uczeń:

– re da gu je list* I. Za na pi sa nie pra cy zgod -
nej z te ma tem – 1 pkt

II. Za za sto so wa nie i właś -
ciwe rozmieszczenie wy -
znacz ni ków li stu (za pi sa nie
da ty, miej sco wo ści, na -
głów ka i pod pi su) – 1 pkt

0–2 Punkt za kryterium I
uczeń otrzymuje, jeśli
napisze o obchodach
Święta Czekolady, czyli
np. opisze obchody bądź
swój udział w nich, przed -
stawi swoje wrażenia.

  – bu du je spój ny tekst** III. Za na pi sa nie spój nej (ko -
lej ne za da nia są ze so bą po -
wią za ne) i lo gicz nie upo -
rząd ko wa nej wy po wie dzi
 – 1 pkt

0–1

– do bie ra ce lo wo środ ki ję zy -
kowe**

IV. Za sto so wa nie bogatego
słow nic twa – 1 pkt

0–1
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* Uwa ga! Je ̋ e li pra ca jest ca∏ ko wi cie nie zgod na z te ma tem, uczeƒ za za da nie 24. otrzy mu je 0 punk tów.
** Uczeƒ otrzy mu je punk ty, je ̋ e li pra ca zaj mu je ob j´ toÊç okre Êlo nà w po le ce niu (nie liczymy linijek, w których uczeƒ
zapisał miejscowoÊç i dat´, nagłówek oraz podpisa∏ list).

Nr 
zadania

Poprawna odpowiedź
Zasady przyznawania

punktów
Punktacja Uwagi

– pi sze po praw nie pod wzglę -
dem ję zy ko wym**

V. Za po praw ność ję zy ko wą:
0–1 bł. – 2 pkt
2–3 bł. – 1 pkt
4 bł. i wię cej – 0 pkt

0–2

– prze strze ga za sad or to gra -
ficznych**

VI. Za po praw ność or to gra -
ficz ną:
0–1 bł. – 2 pkt
2–3 bł. – 1 pkt
4 bł. i wię cej – 0 pkt

0–2 Jeśli uczeń stosuje
małą literę w zwrotach
do adresata, należy trak -
tować to jako jeden błąd.

– sto su je za sa dy in ter punk -
cyjne**

VII. Za po praw ność in ter -
punk cyj ną:
0–3 bł. – 1 pkt
4 bł. i wię cej – 0 pkt

0–1


