Kartoteka testu sprawdzającego nr 8
Test obejmuje kluczowe umiejętności ucznia zawarte w scenariuszach od 76 do 84
Numer
zadania:

Badana umiejętność ucznia:

*zadanie dla

Kryteria oceny
punktowej:

ucznia z SPE

Liczba
punktów za
zadanie:

Numer
scenariusza
powiązanego
z testem:

Uczeń zna nazwy zwierząt domowych,
1

gospodarskich, dzikich oraz wybrane

1 pkt za każdą prawidłową

gatunki zwierząt wymarłych w języku

odpowiedź

0–4

76, 77, 78, 79

0–4

81, 82, 83, 84

0–4

81, 82, 83, 84

0–3

83, 84

angielskim.
Uczeń czyta ze zrozumieniem definicje
2*

elementów krajobrazu naturalnego oraz

1 pkt za każdą prawidłową

podaje ich właściwą nazwę na podstawie

odpowiedź

przeczytanej definicji.
Uczeń wyszukuje w rozsypance wyrazowej
3*

elementy krajobrazu naturalnego

0,5 pkt za każdą

spotykane w górach, na morzu, przy plaży

prawidłową odpowiedź

oraz niewystępujące w Polsce.
Uczeń czyta ze zrozumieniem opis
4

nieznanej krainy geograficznej w języku
angielskim, porównuje opis z mapą oraz

1

1 pkt za każdą prawidłową
odpowiedź

wskazuje na elementy błędnie zaznaczone
na mapie. Uczeń zna nazwy kierunków
świata w języku angielskim, oraz
prawidłowo określa ich położenie na
mapie.
Uczeń w rozsypance wyrazowej w języku
5*

angielskim odnajduje elementy krajobrazu
niewystępujące w Polsce.

0,5 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź

Skala oceny poziomów osiągnięć ucznia:
Przedziały procentowe:

Liczba punktów:

100%

20

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

Poziom osiągnięć ucznia:
poziom bardzo wysoki

Skala oceny poziomów osiągnięć ucznia z SPE:
Przedziały procentowe:

Liczba punktów:

100%

13

92% - 84%

12 - 11

poziom wysoki

76% - 61%

10 – 8

poziom zadowalający

2

Poziom osiągnięć ucznia:
poziom bardzo wysoki

0-5

81, 82, 83, 84

3

53% - 46%

7–6

poziom słaby

38% - 30%

5–4

poziom bardzo słaby

23% - 0%

3–0

poziom niezadowalający

