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ARKUSZ III 

KRYTERIA OCENIANIA   
 
 
 

ZADANIE 5. - krótka forma użytkowa (5 pkt) 
 
Przy ocenie tego zadania bierze się pod uwagę głównie komunikatywność, w mniejszym 
stopniu ocenia się poprawność językową. 
 
► Przyznaje się po 1 punkcie za każdą informację.  
► Jeżeli informacji brak lub błędy językowe uniemożliwiają jej zrozumienie, przyznaje 

się zero punktów za tę informację. 
► Jeżeli tekst jest poprawny pod względem językowym, tzn. nie zawiera błędów lub 

zawiera nieliczne drobne błędy, przyznaje się 1 punkt za poprawność językową.   
► Jeżeli tekst zawiera liczne błędy językowe (które stanowią więcej niż 25% liczby 

wyrazów) przyznaje się zero punktów za poprawność językową. 

UWAGA!  
Jeśli praca jest niezgodna z poleceniem lub nieczytelna, nie podlega ocenie. 
Punkt za poprawność przyznaje się, jeśli tekst zawiera więcej niż połowę wymaganych 
informacji. 
 
 
 

Treść 

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

Poprawność 

językowa 
Razem 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  
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ZADANIE 6. – dłuższa forma użytkowa (10 pkt) 
Przy ocenie tego zadania bierze się pod uwagę treść, formę, poprawność i bogactwo 
językowe.  

Treść:  
Przyznaje się po 1 punkcie za każdą informację. Jeśli informacji brak lub błędy językowe 
uniemożliwiają jej zrozumienie, przyznaje się zero punktów za tę informację. 

1 pkt  - informacja zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu, 
0,5 pkt - informacja zawiera część elementów określonych w poleceniu. 

Forma: 
Jeżeli praca jest niezgodna z wymaganą formą przyznaje się zero punktów za formę. 

2 pkt - wypowiedź zgodna z wymaganą formą, 
- układ tekstu spójny, logiczny,  
- objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 10 %, 

1 pkt - wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą,  
            - układ tekstu częściowo spójny, logiczny,  
 - objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 15 %, 

Oceniając formę, przyznajemy taką liczbę punktów jaka jest spełniona przez większość 
podkryteriów. (np. zgodność z wymaganą formą – 2, spójność – 2, objętość – 1; daje w sumie 
2 punkty, natomiast forma 2, spójność 2, objętość 0; daje 1 punkt) 

Poprawność językowa : 
2 pkt - nieliczne błędy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne w nieznacznym 
              stopniu utrudniające komunikację, stanowiące od 0 do 15% liczby wyrazów, 
1 pkt - liczne błędy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub ortograficzne utrudniające 

  komunikację, stanowiące od 16 do 25% liczby wyrazów, 

Bogactwo językowe 
2 pkt - zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych i/lub leksykalnych, 
 - niewielkie uchybienia w doborze słownictwa, struktur gramatycznych i/lub stylu  
   wobec wymogów tematu/formy wypowiedzi, 
1 pkt - niewielkie zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych i/lub leksykalnych,  
 - znaczne uchybienia w doborze słownictwa, struktur gramatycznych i/lub stylu  
   wobec wymogów tematu/formy wypowiedzi. 

UWAGA!  
Zero punktów przyznaje się jeżeli praca nie spełnia większości wymogów określonych przez 
dane kryterium za 1 punkt. Jeżeli praca jest nieczytelna lub całkowicie niezgodna z tematem, 
lub z poleceniem, wtedy nie podlega ocenie. 
 

TREŚĆ 

Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4. 
FORMA POPRAWNOŚĆ 

JĘZYKOWA 
BOGACTWO 
JĘZYKOWE 

 
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 uwzględnia się błędów interpunkcyjnych (nie zaznaczamy 
ich na pracy). 


