
Uszczegółowienie kryteriów oceniania zadań otwartych  
 
 

Rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego (1-punktowe) 
 

1. Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli udzielił odpowiedzi zgodnej z treścią 
tekstu/zadania. Dopuszczalne są błędy językowe i/lub ortograficzne 
niezakłócające komunikacji.  

2. Zdający otrzymuje 0 punktów, jeżeli:  
a) nie udzielił odpowiedzi,  
b) udzielił odpowiedzi niezgodnej z treścią tekstu/zadania, 
c) udzielił odpowiedzi zgodnej z treścią tekstu/zadania, ale błędy językowe 

i/lub ortograficzne zakłócają komunikację (np. błędy ortograficzne 
zmieniające znaczenie wyrazu, zapis fonetyczny), 

d) udzielił więcej niż jednej odpowiedzi (nawet jeśli jedna z nich jest 
właściwa), 

e) udzielił odpowiedzi w języku polskim. 
3. Za poprawny uznajemy zapis liczebnika cyfrą (jeśli polecenie nie wymaga 

zapisu słownego). 
 
Reagowanie językowe - zadania leksykalno-gramatyczne (1-punktowe) 
 

1. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna 
odpowiedzi. 

 
Reagowanie językowe – odpowiedzi na pytania do obrazka (2-punktowe) 
 

1. Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej 
z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem 
ikonograficznym, odpowiedział na pytanie pełnym zdaniem, a odpowiedź 
jest bezbłędna lub występują w niej drobne błędy. 

 

2. Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli: 
a) udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i materiałem 

ikonograficznym, w której występują poważne błędy, 
b) udzielił niepełnej odpowiedzi*, która jest bezbłędna lub występują 

w niej drobne błędy, 
c) odpowiedź zdającego jest zgodna z treścią pytania i materiału 

ikonograficznego oraz w pełni poprawna językowo, ale zdający 
nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania). 

 
3. Zdający otrzymuje 0 punktów, jeżeli: 

a) udzielił odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania i/lub materiałem 
ikonograficznym, 



b) udzielił odpowiedzi, która jest niekomunikatywna,  
c) udzielił niepełnej odpowiedzi*, w której występują poważne błędy.  
d) nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania) 

i odpowiedź nie jest w pełni poprawna językowo, 
e) udzielił więcej niż jednej odpowiedzi (nawet jeśli jedna z nich jest 

właściwa), 
f) udzielił odpowiedzi w języku polskim, 
g) nie udzielił odpowiedzi na pytanie lub odpowiedział wymijająco 

np. Nie wiem. 
 

4. Za poprawny uznajemy zapis liczebnika cyfrą. 
 
 

Ocena odpowiedzi komunikatywnych i zgodnych z treścią pytania/materiału 
ikonograficznego 

 
 odpowiedź 

poprawna  
drobne 
błędy 

poważne 
błędy 

odpowiedź pełna 2 2 1 
odpowiedź niepełna* 1 1 0 
równoważnik zdania 1 0 0 
 
 
* np.  Zdający odpowiedział tylko na część pytania lub jego odpowiedź 
jest częściowo zgodna z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym. 


