
KRYTERIA OCENY TEKSTU NA KARCIE POCZTOWEJ  
 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Realizacja 
tematu 

• Wyrażenie uczuć osoby mówiącej w wierszu.  
• Wyrażenie prośby o list lub spotkanie (bez konieczności podania 

daty i miejsca). 
• Kreacja sytuacji komunikacyjnej - nadawcy i odbiorcy oraz 

kontaktu między nimi (nadanie imion, co najmniej jeden 
bezpośredni zwrot itp.). 

 

0-3 

Kompozycja 
Zachowanie spójności wypowiedzi i graficznego wyodrębnienia 
elementów takich jak: data, zwrot do odbiorcy, podpis. 
 

0-1 

Język i styl 

Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej (poprawna 
odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań 
pojedynczych w zdania złożone, trafny dobór środków językowych. 
(Dopuszczalny 1 błąd).  
 

0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej 
(dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny). 
 

0-1 

Razem:  0-6 
Uwaga! Punktów za kompozycję język i styl oraz ortografię i interpunkcję nie przyznaje się, 
jeżeli tekst zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego miejsca lub zawiera mniej niż trzy zdania.  

 
 

KRYTERIA OCENY TEKSTU NA KARCIE POCZTOWEJ  
Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Realizacja 
tematu 

• Wyrażenie uczuć osoby mówiącej w wierszu.  
• Wyrażenie prośby o list lub spotkanie (bez konieczności podania 

daty i miejsca). 
• Kreacja sytuacji komunikacyjnej - nadawcy i odbiorcy oraz 

kontaktu między nimi (nadanie imion, co najmniej jeden 
bezpośredni zwrot itp.). 

 

0-3 

 
Kompozycja 
 

Zachowanie spójności wypowiedzi i graficznego wyodrębnienia 
elementów takich jak: data, zwrot do odbiorcy, podpis. 
  

0-1 

Język i styl 

Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej (poprawna 
odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań 
pojedynczych w zdania złożone, trafny dobór środków językowych. 
(Dopuszczalny 1 błąd).  

0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej 
(dopuszczalne 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne). 0-1 

Razem:  0-6 
Uwaga! Punktów za kompozycję, język i styl oraz ortografię i interpunkcję                           
nie przyznaje się, jeżeli tekst zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego miejsca lub 
zawiera mniej niż trzy zdania.  


