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Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Klucz�punktowania�arkusza�„Kibicujmy!”

KLUCZ�ODPOWIEDZI�DO�ZADAŃ�ZAMKNIĘTYCH

1 pkt – poprawna odpowiedź

0 pkt – błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi

SCHEMAT�PUNKTOWANIA�ZADAŃ�OTWARTYCH�NR�21�I�22

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

Poprawna

odpowiedź
D B A D C D D C B C C B D B B C B A B D

Nr 

zad.
Poprawna odpowiedź

Liczba

punktów
Zasady przyznawania punktów Uwagi

21. Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�zadania�za
2 punk�ty:
45 min + 45 min = 90 min

90 min + 15 min = 105 min

105 min = 1 godz. i 45 min

16.35 + 1 godz. = 17.35 

17.35 + 45 min = 18.20

Odp. Mecz skoń czy się o go dzi nie 18.20.

lub
45 min + 45 min + 15 min = 1 godz.

i 45 min

1 godz. i 45 min = 60 min + 25 min +

+ 20 min

Odp. Mecz skoń czy się o go dzi nie 18.20.

Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�zadania�za
1 punkt:
2 · 45 min = 90 min

90 min + 15 min = 105 min

105 min = 1 godz. i 45 min

16.35 + 1 godz. = 17.35 

17.35 + 45 min = 18.50 

Odp. Mecz skoń czy się o go dzi nie 18.50.

lub
45 min + 45 min + 15 min = 1 godz.

i 05 min

1 godz. i 05 min = 60 min + 05 min 

16.35 + 60 min + 05 min = 18.40 

Odp. Mecz skoń czy się o go dzi nie 18.40.

Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�zadaniania�za
0 punk�tów:
45 min + 45 min – 15 min = 75 min

0–2 2 pkt – usta le nie wła ści wej me -

to dy ob li cze nia go dzi ny

koń ca me czu i po praw -

ne ra chun ki

lub

po praw ne usta le nie

cza su trwa nia me czu

z uwzględ nie niem prze -

rwy oraz po praw ne po -

da nie cza su za koń cze nia

me czu (po mi nię cie do -

da nia cza su trwa nia me -

czu do go dzi ny roz po -

czę cia)

1 pkt – usta le nie wła ści wej me -

to dy ob li cze nia go dzi ny

koń ca me czu, ale nie po -

praw ne ra chun ki

0 pkt – brak po praw nej me to dy

ob li cze nia go dzi ny koń -

ca me czu

1) Je śli uczeń po da je

tyl ko od po wiedź,

bez wy ko ny wa nia ja -

kich kol wiek ob li -

czeń, to nie otrzy -

mu je punk tów.

2) Brak uzu peł nio nej

od po wie dzi nie

wpły wa na punk ta -

cję.

3) W pra cy ucznia

z dys lek sją do pusz -

cza się 1 błąd, któ ry

po wsta ł w wy ni ku:

my le nia cyfr po dob -

nych (np. 6 z 9, 3

z 8, 7 z 1), prze sta -

wie nia są sied nich

cyfr, opuszczenia

cyfr.

22. Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�za�da�nia�za
4 punk�ty:
35 ·17,50 zł = 612,50 zł

28 ·(11,20 zł + 8,80 zł) = 28 zł ·20 zł =

= 560 zł

7 ·13 zł = 91 zł

12 ·22 zł = 264 zł

16 ·31,50 zł = 504 zł

612,50 zł + 560 zł + 91 zł + 264 zł +

+ 504 zł = 2031,50 zł

2031,50 zł – 400 zł = 1631,50 zł 

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1631,50 zł. 

lub

0–4 4 pkt – usta le nie wła ści wej me -

to dy ob li cze nia kwo ty,

ja ką ki bi ce wy da li na za -

kup to wa rów, oraz po -

praw ne ob li cze nie kwo ty

z uwzględ nie niem ra ba -

tu na za ku pio ne to wa ry

3 pkt – usta le nie wła ści wej me -

to dy pro wa dzą cej

do ob li cze nia kwo ty, ja -

ką ki bi ce za pła ci li za to -

wa ry z uwzględ nie niem

ra ba tu, ale nie po praw ne

1) Je śli uczeń po da je

tyl ko od po wiedź,

bez wy ko ny wa nia ja -

kich kol wiek ob li -

czeń, to nie otrzy -

mu je punk tów.

2) Brak uzu peł nio nej

od po wie dzi nie

wpły wa na punk ta -

cję.

3) Brak jed no stek

mo ne tar nych (zł)

nie ma wpły wu



Nr 

zad.
Poprawna odpowiedź

Liczba

punktów
Zasady przyznawania punktów Uwagi

35 ·17,50 zł + 28 ·(11,20 zł + 8,80 zł) +

+ 7 ·13 zł + 12 ·22 zł + 16 ·31,50 zł =

= 612,50 zł + 560 zł + 91 zł + 264 zł +

+ 504 zł = 2031,50 zł

2031,50 zł – 400 zł = 1631,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1631,50 zł. 

Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�za�da�nia�za
3 punk�ty:
35 ·17,50 zł = 612,50 zł

28 ·(11,20 zł + 8,80 zł) = 28 zł ·20 zł =

= 560 zł

7 ·13 zł = 91 zł

12 ·22 zł = 264 zł

16 ·31,50 zł = 504 zł

612,50 zł + 560 zł + 91 zł + 264 zł +

+ 504 zł = 2131,50 zł

2131,50 zł – 400 zł = 1731,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1731,50 zł.

lub
35 ·17,50 zł = 612,50 zł

28 ·(11,20 zł + 8,80 zł) = 28 zł ·20 zł =

= 560 zł

7 ·13 zł = 91 zł

12 ·22 zł = 264 zł

16 ·31,50 zł = 504 zł

612,50 zł + 560 zł + 91 zł + 264 zł +

+ 504 zł = 2131,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1731,50 zł.

Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�za�da�nia�za
2 punk�ty:
35 ·17,50 zł = 612,50 zł

28 ·(11,20 zł + 8,80 zł) = 28 zł ·20 zł =

= 560 zł

7 ·13 zł = 91 zł

12 ·22 zł = 264 zł

16 ·31,50 zł = 504 zł

612,50 zł + 560 zł + 91 zł +264 zł +

+ 504 zł = 2131,50 zł

2131,50 zł – 400 zł = 1831,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1831,50 zł.

lub
35 ·17,50 zł + 28 ·(11,20 zł + 8,80 zł) +

+ 7 ·13 zł + 12 ·22 zł + 16 ·31,50 zł =

= 612,50 zł + 560 zł + 91 zł + 264 zł +

+ 504 zł = 2031,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 2031,50 zł.

Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�za�da�nia�za
1 punkt:
35 ·17,50 zł = 612,50 zł

35 ·(11,20 zł + 8,80 zł) = 35 zł ·20 zł =

= 700 zł

7 ·13 zł = 91 zł 

12 ·22 zł = 264 zł

16 ·31,50 zł = 504 zł

612,50 zł + 700 zł + 91 zł + 560 zł +

+ 264 zł = 2271,50 zł

2271,50 zł – 400 zł = 1771,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1771,50 zł.

lub
35 ·17,50 zł + 35 ·(11,20 zł + 8,80 zł) +

+ 7 ·13 zł + 12 ·22 zł + 16 ·31,50 zł =

= 612,50 zł + 700 zł + 91 zł + 264 zł +

+ 504 zł = 2271,50 zł

ob li cze nie tej kwo ty

na jed nym z eta pów

roz wią zy wa nia

lub

usta le nie wła ści wej me -

to dy pro wa dzą cej

do ob li cze nia kwo ty, ja -

ką ki bi ce za pła ci li za to -

wa ry bez ra ba tu, ale

uwzględ nie nie ra ba tu

w od po wie dzi oraz nie -

po praw ne ob li cze nia

na jed nym z eta pów

roz wią zy wa nia

2 pkt – usta le nie wła ści wej me -

to dy pro wa dzą cej

do ob li cze nia kwo ty, ja -

ką ki bi ce za pła ci li za to -

wa ry z uwzględ nie niem

ra ba tu, ale nie po praw ne

ob li cze nia na dwóch

eta pach roz wią zy wa nia 

lub

usta le nie wła ści wej me -

to dy pro wa dzą cej

do ob li cze nia kwo ty, ja -

ką ki bi ce za pła ci li za to -

wa ry, oraz po praw ne

ra chun ki, ale nie -

uwzględ nie nie ra ba -

tu 400 zł

1 pkt – usta le nie wła ści wej me -

to dy ob li cze nia kwo ty,

ja ką ki bi ce za pła ci li

za to wa ry, ale nie po -

praw ne ob li cze nie tej

kwo ty i brak po praw no -

ści na dal szym eta pie

roz wią zy wa nia

0 pkt – brak po praw nej me to dy

roz wią za nia za da nia

na punk ta cję.

4) W pra cy ucznia

z dys lek sją do pusz -

cza się 2 błę dy, któ -

re po wsta ły w wy ni -

ku: my le nia cyfr

po dob nych (np. 6

z 9, 3 z 8, 7 z 1),

prze sta wie nia są -

sied nich cyfr lub

opusz cze nia cyfr,

prze sta wie nia lub

po mi nię cia prze cin -

ka w licz bach dzie -

sięt nych.
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Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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2271,50 zł – 400 zł = 1771,50 zł

Odp. Ki bi ce łącz nie za pła cą 1771,50 zł.

Przy�kła�dy�roz�wią�za�nia�za�da�nia�za
0 punk�tów:
35 ·(17,50 zł + 11,20 zł + 8,80 zł) =

= 1312,50 zł

1312,50 zł – 400 zł = 912,50 zł 
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Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

SCHEMAT�PUNKTOWANIA�ZADAŃ�OTWARTYCH�NR�23�I�24

Nr 

zad.
Kryteria

Liczba

punktów
Zasady przyznawania punktów Uwagi

23. I.�Treść 0–2 2 pkt – wy po wiedź trzy - lub czte roz da nio wa;

za wie ra trzy przy czy ny lub wię cej przy -

czyn ki bi co wa nia dru ży nom pił kar skim,

na przy kład:

– za in te re so wa nie spor tem, pił ką noż ną

– atrak cyj na for ma spę dza nia wol ne go

cza su

– chęć prze ży cia sil nych emo cji spor to -

wych zwią za nych z udzia łem wła snej

dru ży ny w me czu

– prze świad cze nie, że ki bi co wa nie po -

ma ga pił ka rzom w grze

– po dziw dla pił kar skich umie jęt no ści

nie któ rych za wod ni ków

– du ma z dru ży ny na ro do wej

– utoż sa mia nie się z wła snym na ro dem

i re pre zen tu ją cy mi go pił ka rza mi

1 pkt – wy po wiedź jed no - lub dwuz da nio wa; za -

wie ra dwie przy czy ny ki bi co wa nia dru -

ży nom pił kar skim, na przy kład:

– za in te re so wa nie spor tem, pił ką noż ną

– po dziw dla pił kar skich umie jęt no ści

nie któ rych za wod ni ków

0 pkt – wy po wiedź jed noz da nio wa; za wie ra jed -

ną przy czy nę ki bi co wa nia dru ży nom pił -

kar skim lub nie za wie ra żad nej przy czy -

ny

1) Uczeń otrzymuje

punkty za kryteria

II–III, jeśli otrzymał

co najmniej 1 punkt

za treść wypowiedzi

(kryterium I).

II.�Po�praw�ność
ję�zy�ko�wa

0–1 1 pkt – tekst bez błęd ny, nie za wie ra błę dów ję -

zy ko wych

0 pkt – tekst za wie ra 1 błąd ję zy ko wy lub wię -

cej błę dów

III.�Po�praw�ność
or�to�gra�ficz�na
i in�ter�punk�cyj�na

0–1 1 pkt – tekst bez błęd ny, nie za wie ra błę dów or -

to gra ficz nych i in ter punk cyj nych

0 pkt – tekst za wie ra 1 błąd or to gra ficz ny lub

1 błąd in ter punk cyj ny, lub więcej błędów

Uczeń z dys lek sją:

1 pkt – za my ka nie my śli w ob rę bie zda nia (do -

pusz czal ny 1 błąd)

0 pkt – wię cej niż 1 błąd w za kre sie wy zna cza -

nia gra ni cy zdań

Razem 0–4
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24. I.�Treść 0–3 3 pkt – peł na, bo ga ta re ali za cja te ma tu:

– kon se kwent nie sto so wa ny wy bra ny

ro dzaj nar ra cji (pierw szo - lub trze cio -

oso bo wa)

– okre śle nie cza su, miej sca wy da rzeń,

przed sta wie nie bo ha te ra lub bo ha te rów

– za cho wa nie przy czy no wo -skut ko we go

po rząd ku wy da rzeń

– uwzględ nie nie dia lo gu w opo wia da niu

2 pkt – peł na re ali za cja te ma tu:

– kon se kwent nie sto so wa ny wy bra ny

ro dzaj nar ra cji (pierw szo - lub trze cio -

oso bo wa)

– okre śle nie cza su, miej sca wy da rzeń,

przed sta wie nie bo ha te ra lub bo ha te rów

– za cho wa nie przy czy no wo -skut ko we go

po rząd ku wy da rzeń (do pusz czal ne jed no

od stęp stwo)

– brak dia lo gu w opo wia da niu

1 pkt – czę ścio wa re ali za cja te ma tu:

– sto so wa nie wy bra ne go ro dza ju nar ra -

cji (do pusz czal ne jed no od stęp stwo)

– okre śle nie cza su, miej sca wy da rzeń,

przed sta wie nie bo ha te ra lub bo ha te rów

– za cho wa nie przy czy no wo -skut ko we go

po rząd ku wy da rzeń (do pusz czal ne dwa

od stęp stwa)

0 pkt – nie zgod ność z te ma tem lub/i za sto so -

wa nie for my wy po wie dzi in nej niż opo -

wia da nie

1) Je śli pra ca jest

cał ko wi cie nie zgod -

na z te ma tem,

uczeń nie otrzy mu -

je punktów.

2) Uczeń otrzy mu je

punk ty za kry te ria

II –VI, je śli 

a) otrzy mał co naj -

mniej 1 punkt

za treść opo wia da -

nia (kry te rium I)

oraz

b) pra ca speł nia po -

da ny w po le ce niu

wa ru nek do ty czą cy

ob ję to ści (co

najmniej 11 linijek

tekstu).

II.�Kom�po�zy�cja 0–2 2 pkt – trój dziel na kom po zy cja: wstęp, roz wi nię -

cie i za koń cze nie wy róż nio ne aka pi ta mi

1 pkt – brak jed ne go ele men tu w kom po zy cji

opo wia da nia: wstę pu lub za koń cze nia,

bądź brak aka pi tów, je śli wy stę pu je trój -

dziel na kom po zy cja

0 pkt – brak roz wi nię cia te ma tu

III.�Styl 0–1 1 pkt – styl funk cjo nal ny, za sto so wa nie środ ków

ję zy ko wych słu żą cych okre śle niu na stęp -

stwa cza so we go wy da rzeń i oce nie me -

czu lub opi so wi wra żeń z je go oglą da nia

bądź uczest ni cze nia w nim

0 pkt – styl nie funk cjo nal ny lub/i brak środ ków

ję zy ko wych słu żą cych okre śle niu na stęp -

stwa cza so we go wy da rzeń bądź oce ny

me czu

IV.�Po�praw�ność
ję�zy�ko�wa

0–1 1 pkt – naj wy żej 2 błę dy

0 pkt – wię cej niż 2 błę dy

V.�Po�praw�ność
or�to�gra�ficz�na

0–2 2 pkt – naj wy żej 2 błę dy

1 pkt – 3 lub 4 błę dy

0 pkt – wię cej niż 4 błę dy

Uczeń z dys lek sją:

2 pkt – ko mu ni ka tyw ność wy po wie dzi i za my ka -

nie my śli w ob rę bie zda nia (nie do pusz -

cza się błę du)

1 pkt – ko mu ni ka tyw ność wy po wie dzi i za my ka -

nie my śli w ob rę bie z da nia (do pusz czal -

ny 1 błąd)

0 pkt – wy po wiedź nie ko mu ni ka tyw na lub/i błę -

dy w za kre sie wy zna cza nia gra ni cy zdań

(2 błę dy i wię cej)
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VI.�Po�praw�ność
in�ter�punk�cyj�na

0–1 1 pkt – naj wy żej 3 błę dy

0 pkt – wię cej niż 4 błę dy

Uczeń z dys lek sją:

1 pkt – roz po czy na nie zdań wiel ką li te rą i koń -

cze nie krop ką (dopuszczalny 1 błąd)

0 pkt – 2 błę dy i wię cej

Razem 0–10


