Kartoteka zestawu „Poczta” – S-A8-052
Nr
zad.

1.
2.

Obszar standardów
wymagań
egzaminacyjnych

Czytanie /1/
Czytanie /1/

3.

Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce /5/

4.

Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce /5/

5.

Rozumowanie /3/

6.

Korzystanie z informacji /4/

7.

Pisanie /2/

Nazwa sprawdzanej umiejętności
Uczeń:

Nazwa sprawdzanej czynności
Uczeń:

rozumie znaczenie symboli występujących
na planie /3/
odczytuje dane z planu i odpowiada na proste
pytania z nim związane /4/
odczytuje dane z planu i odpowiada na proste
pytania z nim związane /4/

odczytuje znaczenie podanego symbolu

wykorzystuje w sytuacjach praktycznych
własności elementów środowiska /5/
wykorzystuje w sytuacjach praktycznych
własności elementów środowiska i stosuje je
do rozwiązania problemu /5/
posługuje się kategoriami czasu w celu porządkowania wydarzeń /1/
wskazuje źródło informacji /1/
pisze na temat i zgodnie z celem list /1/
pisze na temat i zgodnie z celem list /1/
przestrzega norm ortograficznych /3/
przestrzega norm językowych /3/
przestrzega norm interpunkcyjnych /3/

8.

Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce /5/

9.

Rozumowanie /3/

10. Rozumowanie /3/

II. odczytuje, ile razy zostały pomniejszone obiekty
na planie
określa kierunek strony świata

I. wybiera elementy spełniające określone warunki

WW

1
1

PF
1
WW

1

D

2

I. dobiera zdarzenia występujące z określoną częstoD
tliwością
wskazuje źródło określonej informacji
WW
I. redaguje wypowiedź w formie listu
II. pisze na temat
III. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym
RO
IV. pisze tekst poprawny pod względem językowym
V. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym
VI. pisze czytelnie

I. ustala sposób obliczenia upływu czasu od podanego wydarzenia
1

Liczba
pkt.

I. wskazuje usytuowanie określonego obiektu

dba o czytelność zapisu /5/
wykorzystuje w sytuacjach praktycznych
własności jednostek miar i stosuje je do roz- I. zamienia gramy na kilogramy
wiązania problemu /5/
opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za I. zaznacza na tarczy zegara określoną godzinę
pomocą rysunku /5/
ustala sposób rozwiązania zadania /8/

Forma
zad.

2
1
2
1
1
1
1
1

L

1

KO

1

KO

1

Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce /5/
11. Czytanie /1/
12. Czytanie /1/
13. Czytanie /1/
14. Korzystanie z informacji /4/
Wykorzystywanie wiedzy
15.
w praktyce /5/
Wykorzystywanie wiedzy
16.
w praktyce /5/
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce /5/
Wykorzystywanie wiedzy
18.
w praktyce /5/
17.

19. Pisanie /2/
Rozumowanie /3/
Wykorzystywanie wiedzy
20. w praktyce /5/
Rozumowanie /3/
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce /5/
21. Rozumowanie /3/
22. Rozumowanie /3/
23. Czytanie /1/
24. Czytanie /1/

wykonuje obliczenia dotyczące
czasu /3/
odczytuje różne teksty kultury,
w tym teksty użytkowe /1/
dostrzega znaczenie dosłowne tekstu /1/
odczytuje dane z tekstu /4/
odczytuje dane z tekstu /4/
posługuje się źródłem informacji /1/
wybiera przyrząd służący do pomiaru /2/
wykorzystuje w sytuacjach praktycznych
własności elementów środowiska i stosuje je
do rozwiązania problemu /5/
rozumie zasady postępowania w środowisku
przyrodniczym /8/
rozumie potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa /8/
formułuje wypowiedź ze świadomością celu:
pyta /2/

II. oblicza upływ czasu
1
rozpoznaje instrukcję

WW

1

określa, czego dotyczy instrukcja
WW
I. wybiera z instrukcji określone informacje
PF
II. wybiera z instrukcji określone informacje
wybiera informację zgodnie z określonym kryterium WW
wskazuje przyrząd do pomiaru masy
WW

1
1
1
1

I. na podstawie własności elementu wskazuje odpowiedni sposób postępowania
I. potrafi określić rodzaj odpadów i wie jak z nimi
postępować
I. określa sytuację, w której bezpiecznie można poruszać się na przejściach dla pieszych
I. redaguje pytanie

PF

1

L

1

L

1

KO

1

I. ustala sposób obliczenia całkowitego kosztu zakupu określonych towarów

ustala sposób rozwiązania zadania /8/
wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy /3/
ustala sposób rozwiązania zadania /8/
wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy /3/
wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy /3/
posługuje się kategoriami czasu, umieszcza
daty w przedziałach czasowych /1/
rozpoznaje charakterystyczne cechy figur /6/
rozpoznaje charakterystyczne cechy figur /6/
odczytuje dane z tabeli /4/
odczytuje dane z tabeli /4/

2

II. oblicza całkowity koszt zakupu

1
RO

III. ustala sposób obliczenia reszty
IV. oblicza resztę
V. podaje wynik z mianem
I. podany rok umieszcza w odpowiednim wieku
I. rozpoznaje na rysunku figurę geometryczna
II. rozpoznaje linie równoległe
określa czego dotyczy informacja
odczytuje i przetwarza informacje

1

1
1
1
1

KO
PF
WW
WW

1
1
1
1
1

