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KARTOTEKA  SPRAWDZIANU  „WSPÓLNE  PLANOWANIE” 
Nr 

zadania 
Badana czynność ucznia 

UCZEŃ : 
Nr  

standardu 
Typ 

zadania

1 wyszukuje i przetwarza odpowiednią informację 1.1 WW 
2 wyszukuje informację podaną wprost 1.1 WW 
3 korzystając z tekstu, porządkuje wydarzenia w kolejności 

chronologicznej 
1.1 WW 

4 wnioskuje na podstawie informacji podanych w tekście 1.1 WW 
5 wskazuje media, które mogą dostarczyć określonych infor-

macji na dany temat 
4.2 WW 

6 wskazuje odpowiednie źródła informacji 4.1 WW 
7 określa chronologię zmian cywilizacyjnych 3.3 WW 
8 porównuje dane wielkości 3.6 WW 
9 oblicza upływ czasu 5.3 WW 
10 odczytuje z mapy potrzebne informacje 1.4 WW 
11 oblicza rzeczywistą odległość, korzystając ze skali 5.5 WW 
12 umieszcza daty w granicach wieku 3.1 WW 
13 wybiera przyrząd potrzebny do obserwacji przyrody 5.2 WW 

posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porząd-
kowania wydarzeń 3.1 

celowo stosuje środki językowe 

14 

zapisuje przekształcony tekst, przestrzegając norm grama-
tycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 

2.3 
KO 

odczytuje informacje z tabeli 1.4  
oblicza średnią temperaturę 3.5 
wykorzystuje właściwości zjawisk przyrodniczych do roz-
wiązania problemu 5.3 

15 

podaje przykład niewłaściwego zachowania podczas burzy 5.8 

KO 

16 zapisuje informacje za pomocą diagramu słupkowego 2.4 KO 
analizuje sytuację opisaną w zadaniu  3.5 
wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy 5.3 

17 

porównuje wyniki z własnym doświadczeniem 3.9 
RO 

pisze zgodnie z tematem dłuższą wypowiedź w formie spra-
wozdania 

2.1 

pisze poprawnie pod względem gramatycznym, ortograficz-
nym i interpunkcyjnym  2.3 

18 

zapisuje wypowiedź przejrzyście i czytelnie 2.5 

RO 

 
 


	Najpierw wspólnie ustaliliśmy, że wyruszamy na spotkanie prz
	A. ssaki i ptaki,      B. ryby i płazy,
	Jeziora Wielkopolskiego Parku Narodowego
	Nazwa jeziora
	Powierzchnia jeziora
	Głębokość jeziora
	J. GÓRECKIE
	J. BUDZYŃSKIE
	J. JAROSŁAWIECKIE




	O śpiących rycerzach nad Jeziorem Góreckim
	Zespół 4.  Grupa Arka , czyli korzystanie  z informacji
	17. Wpisz brakujące wyrazy, korzystając z informacji podanyc
	Liczba



	Poprawna odpowiedź/ Kryteria punktowania
	ODPOWIEDZI I KRYTERIA PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH
	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania
	prawidłowo wykonuje obliczenia  z uwzględnieniem obniżki w o
	prawidłowo wykonuje obliczenia  z uwzględnieniem obniżki w o
	Za każdy poprawnie uzupełniony zapis – 1p.
	opisuje plany wycieczkowe klasy Wojtka (1p.)

	posługuje się mapą w celu odczytania danych i na ich podstaw
	rozpoznaje występujące na mapie symbole

	Skala 1:50 000
	Nr zadania
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	C

	ODPOWIEDZI I KRYTERIA PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH
	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania
	Nr





