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OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN
KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY
KLUCZ ODPOWIEDZI
I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Klucz odpowiedzi do zadaƒ zamkni´tych
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Punktacja zadaƒ zamkni´tych: za ka˝dà poprawnà odpowiedê 1 pkt. JeÊli uczeƒ w zadaniach
zamkni´tych zaznacza odpowiedzi niezgodnie z instrukcjà (np. zamalowuje kratki), ale wybiera
prawid∏owe odpowiedzi, nale˝y przyznawaç punkty.

Schemat punktowania zadaƒ otwartych
Numer
zadania
21.

Kryterium punktowania

Liczba
punktów

I. Ustalenie sposobu obliczenia ci´˝aru najl˝ejszego pieska.
Uczeƒ zapisuje odpowiednie dzia∏anie: 65 – 25 =

0–1

II. Poprawne obliczenie ci´˝aru najl˝ejszego szczeniaka.
Uczeƒ poprawnie wykonuje odejmowanie: 65 – 25 i otrzymuje 40.

0–1

III. Ustalenie sposobu obliczenia ∏àcznego ci´˝aru wszystkich szczeniaków.
Uczeƒ zapisuje odpowiednie dzia∏anie, prowadzàce do uzyskania w∏aÊciwego wyniku, np. 55 + 50 + 50 + 65 + 40 =
lub 2 . 50 + 55 + 65 + 40 =

0–1

IV. Poprawne obliczenie ∏àcznego ci´˝aru wszystkich szczeniaków.
Uczeƒ poprawnie oblicza ∏àczny ci´˝ar wszystkich szczeniàt. Wynik wynosi 260 dag. Uczeƒ mo˝e podaç wynik bez miana, w dekagramach lub w kilogramach i dekagramach.

0–1

Uwagi ogólne:
1. Je˝eli uczeƒ poprawnie oblicza ci´˝ar wszystkich szczeniàt, korzystajàc z innego
sposobu ni˝ podane w kryteriach I–IV (np. 2 . 50 + 55 + 65 + (65 – 25) =), to otrzymuje maksymalnà liczb´ punktów za zadanie.
2. Je˝eli uczeƒ zastosuje innà, poprawnà metod´ rozwiàzania na którymÊ z etapów zadania, to nale˝y przyznaç równowa˝nà liczb´ punktów.
3. Je˝eli uczeƒ pope∏ni∏ b∏àd rachunkowy w obliczeniach ocenianych za pomocà kryterium II, to nast´pnà cz´Êç rozwiàzania (kryterium III i IV) nale˝y sprawdzaç
z uwzgl´dnieniem tego b∏´du (b∏àd rachunkowy pope∏niony w obliczeniach ocenianych za pomocà kryterium II nie powoduje obni˝enia punktacji w kryteriach III i IV).
4. Je˝eli na którymÊ z etapów zadania uczeƒ przedstawia b∏´dny sposób rozumowania,
to nie otrzymuje punktów za poprawnoÊç rachunkowà na tym etapie.

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 i „Gazetà Wyborczà”.
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Klucz odpowiedzi do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Numer
zadania
22.

Kryterium punktowania

Liczba
punktów

I. Ustalenie sposobu obliczenia ∏àcznej d∏ugoÊci wszystkich boków kojca.
Uczeƒ zapisuje dzia∏ania prowadzàce do obliczenia ∏àcznej d∏ugoÊci
wszystkich boków kojca, np.:
2 . 1 m + 2 . 1 m 50 cm =
lub 1 m + 1 m + 1 m 50 cm + 1 m 50 cm =
lub 2 . 1 m =; 2 . 1 m 50 cm =; 2 m + 3 m =

0–1

II. Poprawne obliczenie ∏àcznej d∏ugoÊci wszystkich boków kojca.
Uczeƒ prawid∏owo oblicza ∏àcznà d∏ugoÊç wszystkich boków ogrodzenia
dla szczeniàt. D∏ugoÊç wynosi 5 m.

0–1

III. Obliczenie, czy do zbudowania kojca wystarczy∏y dwie jednakowe
deski o ∏àcznej d∏ugoÊci 6 m.
Uczeƒ zapisuje odpowiednie dzia∏anie prowadzàce do sprawdzenia,
czy dwie jednakowe deski o ∏àcznej d∏ugoÊci 6 m wystarczy∏y do zbudowania ogrodzenia dla szczeniàt i oblicza, np.:
6m–5m=

0–1

IV. Formu∏owanie odpowiedzi w formie zdania na zadane pytanie.
Uczeƒ podaje, ˝e do zbudowania kojca tacie wystarczy∏y dwie jednakowe
deski o ∏àcznej d∏ugoÊci 6 m. Przyk∏adowa poprawna odpowiedê mo˝e
brzmieç nast´pujàco: Tacie na budow´ kojca wystarczy∏y dwie jednakowe
deski o ∏àcznej d∏ugoÊci 6 metrów.

0–1

Uwagi ogólne:
1. Je˝eli uczeƒ poprawnie rozwiàza∏ zadanie, korzystajàc z innego sposobu ni˝ podane
w kryteriach I–III (np. 6 m – (2 . 1 m + 2 . 1 m 50 cm) =), to otrzymuje maksymalnà
liczb´ punktów.
2. Je˝eli uczeƒ pope∏ni∏ b∏àd rachunkowy w obliczeniach ocenianych za pomocà kryterium II, to nast´pnà cz´Êç rozwiàzania (kryterium III) nale˝y sprawdzaç z uwzgl´dnieniem tego b∏´du (b∏àd rachunkowy pope∏niony w obliczeniach ocenianych za pomocà kryterium II nie powoduje obni˝enia punktacji w kryterium III).
3. Je˝eli na którymÊ z etapów zadania uczeƒ przedstawi∏ b∏´dny sposób rozumowania,
to nie otrzymuje punktów za poprawnoÊç rachunkowà na tym etapie.
4. JeÊli uczeƒ podaje tylko odpowiedê, to nie otrzymuje punktów.
23.

I. Obliczenie pami´ciowe.
Uczeƒ poprawnie oblicza w pami´ci.

0–1

II. Formu∏owanie odpowiedzi w formie zdania na zadane pytanie.
Uczeƒ udziela odpowiedzi na pytanie w formie zdania. Przyk∏adowe poprawne odpowiedzi mogà brzmieç nast´pujàco:
W ciàgu dziewi´ciu dni Balbina b´dzie na spacerze 36 razy.
Balbina b´dzie na spacerze 36 razy.

0–1

Uwagi ogólne:
1. B∏àd rachunkowy nie ma wp∏ywu na ocen´ poprawnoÊci sformu∏owanej przez ucznia
odpowiedzi. Oceniajàc zadanie za pomocà kryterium II, nale˝y przyznaç 1 pkt, jeÊli
odpowiedê jest sformu∏owana poprawnie, ale zawiera niew∏aÊciwy wynik.
2. Je˝eli odpowiedê zawiera w∏aÊciwy wynik obliczenia wykonanego w pami´ci, ale jej
treÊç jest nieadekwatna do pytania, uczeƒ nie otrzymuje punktu za odpowiedê.
24.

2

I. Formu∏owanie zdania na dany temat.
Uczeƒ prawid∏owo formu∏uje zdanie zach´cajàce do opieki nad psem.

0–1
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Klucz odpowiedzi do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Numer
zadania
24.

Kryterium punktowania
II. Stosowanie w∏aÊciwego zapisu zdania wykrzyknikowego.
Uczeƒ zapisuje zdanie wykrzyknikowe, stosujàc odpowiedni znak interpunkcyjny (wykrzyknik).

Liczba
punktów
0–1

Uwagi ogólne:
1. Je˝eli uczeƒ sformu∏uje zdanie zach´cajàce do opieki nad psem, ale nie nada mu formy
zdania wykrzyknikowego, to za zadanie otrzymuje jeden punkt.
2. Je˝eli uczeƒ sformu∏uje zdanie wykrzyknikowe, ale jego treÊç nie b´dzie zgodna
z poleceniem, nie otrzymuje punktów za zadanie.
3. Je˝eli uczeƒ napisze np. dwa zdania, a ich treÊç jest zgodna z poleceniem i przynajmniej jedno ze zdaƒ jest wykrzyknikowe, otrzymuje maksymalnà liczb´ punktów.
4. Na ocen´ zdania nie majà wp∏ywu ewentualne b∏´dy ortograficzne lub interpunkcyjne.
25.

I. Stosowanie formy opowiadania.
Uczeƒ nadaje pracy form´ opowiadania.

0–1

II. Realizacja tematu.
Wypowiedê ucznia przynajmniej cz´Êciowo jest realizacjà tematu. Uczeƒ
opowiedzia∏ o pobycie szczeniaka w domu.

0–1

III. SpójnoÊç tekstu.
Wypowiedê jest spójna (kolejne zdania sà ze sobà powiàzane) i logicznie
uporzàdkowana.

0–1

IV. Celowo dobrane Êrodki j´zykowe.
Uczeƒ stosuje zró˝nicowane s∏ownictwo, u˝ywa trafnych zwrotów i okreÊleƒ.

0–1

V. Przestrzeganie norm j´zykowych.
Dopuszcza si´:
– 2 b∏´dy j´zykowe w pracach sk∏adajàcych si´ z 5 zdaƒ,
– 4 b∏´dy j´zykowe w pracach liczàcych wi´cej ni˝ 5 zdaƒ.

0–1

VI. Przestrzeganie podstawowych norm ortograficznych.
Dopuszcza si´:
– 3 b∏´dy ortograficzne w pracach sk∏adajàcych si´ z 5 zdaƒ,
– 5 b∏´dów ortograficznych w pracach liczàcych wi´cej ni˝ 5 zdaƒ.

0–1

VII. Przestrzeganie podstawowych norm interpunkcyjnych.
Dopuszcza si´ 1 b∏àd interpunkcyjny w zapisie znaków interpunkcyjnych
koƒczàcych zdania oraz 3 b∏´dy interpunkcyjne w zapisie przecinków
przy wyliczaniu, myÊlników lub cudzys∏owów w dialogu oraz w innych sytuacjach ni˝ wymienione.

0–1

VIII. Dba∏oÊç o czytelnoÊç zapisu.
Zapis jest czytelny. SkreÊlenia i naniesione poprawki nie zmniejszajà jego
czytelnoÊci.

0–1

Uwagi ogólne:
1. JeÊli praca ucznia sk∏ada si´ z mniej ni˝ 5 zdaƒ, punktuje si´ jà tylko za pomocà
kryteriów I, II, III.
2. Nie wymaga si´, aby w tekÊcie zosta∏y wyró˝nione wst´p, rozwini´cie i zakoƒczenie.
3. JeÊli podczas oceniania pracy pisemnej nasunà si´ wàtpliwoÊci, dotyczàce np. poprawnoÊci j´zykowej, nale˝y skonsultowaç si´ z nauczycielem j´zyka polskiego. Je˝eli rozstrzygni´cie wàtpliwoÊci nie jest mo˝liwe, nale˝y je interpretowaç na korzyÊç ucznia.
4. Oceniajàc poprawnoÊç j´zykowà, ortograficznà i interpunkcyjnà, nale˝y braç pod uwag´
zakres wymagaƒ stawianych uczniowi klasy III, wynikajàcy z programu nauczania.
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