
ARKUSZ III 

KRYTERIA OCENIANIA   
 
 
 

ZADANIE 7. - krótka forma u¿ytkowa (5 pkt) 

 
Przy ocenie tego zadania bierze siê pod uwagê g³ównie komunikatywno�æ, w mniejszym 

stopniu ocenia siê poprawno�æ jêzykow¹. 
 

Ø Przyznaje siê po 1 punkcie za ka¿d¹ informacjê.  
Ø Je¿eli informacji brak lub b³êdy jêzykowe uniemo¿liwiaj¹ jej zrozumienie, przyznaje 

siê zero punktów za tê informacjê. 
Ø Je¿eli tekst jest poprawny pod wzglêdem jêzykowym, tzn. nie zawiera b³êdów lub 

zawiera nieliczne drobne b³êdy, przyznaje siê 1 punkt za poprawno�æ jêzykow¹.   
Ø Je¿eli tekst zawiera liczne b³êdy jêzykowe (które stanowi¹ wiêcej ni¿ 25% liczby 

wyrazów) przyznaje siê zero punktów za poprawno�æ jêzykow¹. 

UWAGA!  
Je�li praca jest niezgodna z poleceniem lub nieczytelna, nie podlega ocenie. 
Punkt za poprawno�æ przyznaje siê, je�li tekst zawiera wiêcej ni¿ po³owê wymaganych 

informacji. 
 
 
 

Tre�æ 

Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4. 

Poprawno�æ 

jêzykowa 
Razem 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  

 

PROSZÊ PRZENIE�Æ PRZYZNAN¥ LICZBÊ PUNKTÓW NA KARTÊ OCENY. 
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ZADANIE 8.  – d³u¿sza forma u¿ytkowa (10 pkt) 

Przy ocenie tego zadania bierze siê pod uwagê tre�æ, formê, poprawno�æ i bogactwo 

jêzykowe.  

Tre�æ:  
Przyznaje siê po 1 punkcie za ka¿d¹ informacjê. Je�li informacji brak lub b³êdy jêzykowe 

uniemo¿liwiaj¹ jej zrozumienie, przyznaje siê zero punktów za tê informacjê. 

1 pkt  - informacja zawiera wszystkie elementy okre�lone w poleceniu, 
0,5 pkt - informacja zawiera czê�æ elementów okre�lonych w poleceniu. 

Forma: 
Je¿eli praca jest niezgodna z wymagan¹ form¹ przyznaje siê zero punktów za formê. 

2 pkt - wypowied� zgodna z wymagana form¹, 
- uk³ad tekstu spójny, logiczny,  
- objêto�æ pracy mo¿e przekroczyæ podane granice do ± 10 %, 

1 pkt - wypowied� czê�ciowo zgodna z wymagan¹ form¹,  
            - uk³ad tekstu czê�ciowo spójny, logiczny,  
 - objêto�æ pracy mo¿e przekroczyæ podane granice do ± 15 %, 

Oceniaj¹c formê, przyznajemy tak¹ liczbê punktów jaka jest spe³niona przez wiêkszo�æ 

podkryteriów. (np. zgodno�æ z wymagan¹ form¹ – 2, spójno�æ – 2, objêto�æ – 1; daje w sumie 
2 punkty, natomiast forma 2, spójno�æ 2, objêto�æ 0; daje 1 punkt) 

Poprawno�æ jêzykowa : 
2 pkt - nieliczne b³êdy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne w nieznacznym 
              stopniu utrudniaj¹ce komunikacjê, stanowi¹ce od 0 do 15% liczby wyrazów, 
1 pkt - liczne b³êdy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne utrudniaj¹ce 

  komunikacjê, stanowi¹ce od 16 do 25% liczby wyrazów, 

Bogactwo jêzykowe 
2 pkt - zró¿nicowanie u¿ytych struktur gramatycznych i/lub leksykalnych, 
 - niewielkie uchybienia w doborze s³ownictwa, struktur gramatycznych i/lub stylu  
   wobec wymogów tematu/formy wypowiedzi, 
1 pkt - niewielkie zró¿nicowanie u¿ytych struktur gramatycznych i/lub leksykalnych,  
 - znaczne uchybienia w doborze s³ownictwa, struktur gramatycznych i/lub stylu  
   wobec wymogów tematu/formy wypowiedzi. 

UWAGA!  
Zero punktów przyznaje siê je¿eli praca nie spe³nia wiêkszo�ci wymogów okre�lonych przez 

dane kryterium za 1 punkt. Je¿eli praca jest nieczytelna lub ca³kowicie niezgodna z tematem, 

lub z poleceniem, wtedy nie podlega ocenie. 

 
TRE�Æ 

Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4. 
FORMA POPRAWNO�Æ 

JÊZYKOWA 
BOGACTWO 
JÊZYKOWE 

 
RAZEM 

0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2  

W obu zadaniach arkusza III nie uwzglêdnia siê b³êdów interpunkcyjnych. (Nie zaznaczamy 
ich na pracy) 
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