Kartoteka testu semestralnego
Test obejmuje kluczowe umiejętności ucznia zawarte w scenariuszach od 1 do 45
Numer
zadania:

Badana umiejętność ucznia:

*zadanie dla

Kryteria oceny

Liczba punktów

punktowej:

za zadanie:

ucznia z SPE

Uczeń posiada umiejętność myślenia logiczno1*

matematycznego. Uczeń zna nazwy pór roku,

1 pkt za każdą

kierunków świata, liczebników do 10 w języku

prawidłową odpowiedź

0–7

angielskim.
Uczeń posiada umiejętność logicznego myślenia.
W zakresie znajomości języka angielskiego uczeń zna
nazwy sprzętów gospodarstwa domowego, słownictwo
związane z miastem i wsią, nazwy wybranych warzyw,
2

słownictwo związane ze zdrowiem i chorobą, nazwy
figur geometrycznych, przymiotniki nazywające

0,5 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź

0–6

emocje, słownictwo związane ze szkołą. Uczeń zna
gatunki grzybów trujących, warstwy roślinności w lesie,
produkty otrzymywane z roślin oleistych.

3*

1

Uczeń zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających

1 pkt za napisanie

z korzystania z Internetu. Uczeń reaguje w rozsądny

odpowiedzi na pytanie

sposób na potencjalne zagrożenia. Uczeń zna

4 pkt za zredagowanie

0–5

i przestrzega zasad netykiety.

maila: 1 pkt za
przestrzeganie zasad
netykiety
1 pkt za poprawność
ortograficzną:
1 pkt za bezbłędnie napisany mail
0,2 pkt straty za każdy popełniony
błąd
0 pkt za 5 popełnionych błędów

1 pkt za zrozumiały
przekaz
1 pkt za zachowanie
formuły wiadomości
elektronicznej do kolegi
1 pkt za wykonanie
4

Uczeń wykonuje działania matematyczne na podstawie obliczenia
zadań z treścią w języku angielskim

1 pkt za napisanie
odpowiedzi

2

0–2

Skala oceny poziomów osiągnięć ucznia:
Przedziały procentowe:
100%

Liczba punktów:
20

Poziom osiągnięć ucznia:
poziom bardzo wysoki

95% - 85%

19 - 17

poziom wysoki

80% - 65%

16 - 13

poziom zadowalający

60% - 45%

12 – 9

poziom słaby

40% - 30%

8–6

poziom bardzo słaby

25% - 0%

5–0

poziom niezadowalający

Skala oceny poziomów osiągnięć ucznia dla ucznia z SPE:
Przedziały procentowe:

Liczba punktów:

100%

12

91% - 77%

11 – 9

poziom wysoki

66% - 50%

8–6

poziom zadowalający

41% - 33%

5–4

poziom słaby

25%

3

16% - 0%

2–0

3

Poziom osiągnięć ucznia:
poziom bardzo wysoki

poziom bardzo słaby
poziom niezadowalający

