Kartoteka testu sprawdzającego nr 6
Test obejmuje kluczowe umiejętności ucznia zawarte w scenariuszach od 56 do 65
Numer
zadania:

Badana umiejętność ucznia:

*zadanie dla

Kryteria oceny
punktowej:

ucznia z SPE

Uczeń wie, dlaczego Ziemia nazywana jest
błękitną planetą; nazywa kontynenty i oceany i
1

zapisuje ich nazwy wielką literą; wymienia
powody, dla których stworzono parki narodowe;
zna gatunki zwierząt zagrożonych; zna
zagrożenia środowiska ze strony człowieka.

Liczba
punktów za
zadanie:

Numer
scenariusza
powiązaneg
o z testem:

1 pkt za każdą prawidłową
odpowiedź
1 pkt za pisownię wielką

0–7

literą nazwy kontynentów

56, 57, 58,
59, 60

oraz oceanów z 5 i 6

Uczeń zna nazwy wybranych kontynentów,
2*

oceanów, gatunków zagrożonych oraz

0,5 pkt za każdą

określenie „niebieska planeta” w języku

prawidłową odpowiedź

0–3

56, 58

0–5

61

0–2

61

angielskim.
1 pkt za każdą prawidłową

3*

Uczeń zna nazwy wybranych organów
wewnętrznych w języku angielskim.

odpowiedź
0,5 pkt za każdy wyraz
zakreślony w liczbie
mnogiej (lungs, kidneys)

4*
1

Uczeń zna podstawowe funkcje organów

0,5 pkt za każdą

5

6*

wewnętrznych.

prawidłową odpowiedź

Uczeń wykonuje działania matematyczne na

1 pkt za każdą prawidłową

podstawie zadań z treścią w języku angielskim.

odpowiedź

Uczeń zna zasady zdrowego trybu życia w

1 pkt za każdą prawidłową

języku angielskim.

odpowiedź

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 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

2

Poziom osiągnięć ucznia:
poziom bardzo wysoki

poziom bardzo słaby
poziom niezadowalający

0–1

63

0–2

64

