ESKE Beurteilung Polnisch 7-9

Ritzau

ESKE
Beurteilungsraster 7 bis 9 Jahre Schulerfahrung
POLNISCH
Name:

________________________________________________________

Sprache:

________________________________________________________

Schulhaus und -Ort:

________________________________________________________

Datum:

________________________________________________________

Zusammenfassung der Ergebnisse.
Kreuzen Sie die Beurteilung der einzelnen Aufgaben hier an. Wenn die Aufgaben mindestens zur
Hälfte richtig beantwortet bzw. weitgehend bis vollständig erfüllt sind, kann dies als Hinweis auf eine
entsprechende Schulerfahrung gewertet werden.
Aufgabe Vollständig erfüllt
(bzw. Richtig)
1
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Ansatzweise erfüllt

Nicht erfüllt
(bzw. Falsch)

2
3
4
5
6
7
8
9
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Zadania
1. Przeczytaj tekst i zakreśl prawidłowe
odpowiedzi.
Chipsy z ziemniaków
Chipsy z ziemniaków są cienkimi,
smażonymi plasterkam
Dlaczego autor napisał ten tekst?
Aby poinformować czytelnika o historii chipsów z
☒
ziemniaków.
Aby czytelnik miał rozrywkę podczas czytania
☐
wesołego opowiadania.
Aby pokazać czytelnikowi jak robi się chipsy z
☐
ziemniaków.
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Beurteilung

Schriftliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (4-5 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt)
Kommentar:

Czy wiemy, kto wynalazł chipsy z ziemniaków?
Tak, to był George Crum.
☐
Nie, to mogły być różne osoby.
☒
Nie, ale wiemy, gdzie je wynaleziono.
☐
Wiemy, kiedy wynaleziono chipsy?

Prawda ☒
Fałsz ☐

Chipsy były sprzedawane najpierw
w Europie

Prawda ☐
Fałsz ☒

Są różne powody na to, że ludzie w XX wieku
jedli coraz więcej chipsów z ziemniaków.

Prawda ☒
Fałsz ☐

2. Poniżej znajdziesz krótki tekst i cztery
diagramy klimatyczne o czterech różnych
miastach. Przeczytaj tekst dokładnie,
przyjrzyj się diagramom i ustnie krótko
wyjaśnij, o co chodzi.
Temperatura i opady
W kilku miejscach na świecie

Mündliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt zutreffend und vollständig
zusammengefasst; differenzierte
Erläuterung der 4 Diagramme)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt zutreffend zusammengefasst; grobe
Erläuterung der 4 Diagramme)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)
Kommentar:
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3. Pytania do tekstu „Temperatura i opady “
(Zadanie 2)
A.

Zakreśl na podstawie tekstu i diagramów w zadaniu 2
każdorazowo prawidłowe miasto na schemacie.
Hanoi
Tunis
Dublin
Jakuck

W ciągu roku
średnia
temperatura
waha się między
5 i 15 stopni
Celsjusza.
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Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (5-6 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (3-4 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt)
Kommentar:

To miasto ma w
lecie najmniej
opadów i od
maja do
października 20
stopni Celsjusza
lub więcej.
Opady mogą
być od
października do
kwietnia w
formie śniegu.
B.

Przyjrzyj się diagramowi dotyczącemu miasta Jakuck z
zadania 2 i zakreśl tu poprawną wypowiedź.

Pogoda w listopadzie w Jakucku odpowiada…
ok. 0oC i ok. 20 mm opadów

☐

ok. -10oC i prawie 50 mm opadów

☐

Trochę poniżej 10oC i ok. 60 mm opadów

☐

-30oC

☒

Trochę więcej niż
C.

i ok. 15 mm opadów

W których miastach ilość opadów i temperatura waha się
najbardziej zgodnie z diagramami w zadaniu 2. Zakreśl
prawidłowe miasta.

Ilość opadów waha się najbardziej w :
Hanoi

Tunis

Dublin

Jakuck

Temperatura waha się najbardziej w :
Tunis
Hanoi
Dublin

Jakuck
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4. Przeczytaj dwa listy do redakcji i krótko
objaśnij, o co chodzi.
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Mündliche Bearbeitung: max. 4 Minuten

Mleko jest częścią obiadu na stołówce
Herbert Müller nie chce, żeby dzieci w szkole piły mleko.

☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt zutreffend und vollständig
zusammengefasst; Textsorte und
Textfunktion mit Unterstützung erläutert)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt zutreffend zusammengefasst)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)

Susanne Pfister
Przedstawiciel Organizacji „Dla Rolników“

Kommentar:

List do redakcji 1
Niech Państwo dają dzieciom wodę zamiast mleka
Mleko krowie w szkołach jest nienaturalne. Człowiek jest
jedynym osobnikiem na świecie, który pije mleko innych
osobników.
Herbert Müller
Zarząd Organizacji „Jeść po wegetariańsku“
List do redakcji 2: Odpowiedź do Herberta Müllera

5. Zaznacz na podstawie dwóch listów do
redakcji w zadaniu 4 prawidłowe
wypowiedzi.
a)

Dlaczego Pani Pfister uważa za ważne, żeby dzieci
w szkole piły mleko?
Dzieci jedzą więcej, kiedy piją mleko.
☐
Spożycie mleka wydłuża oczekiwaną długość
☐
życia.
Mleko zawiera wiele substancji odżywczych.
☒

b)

Dlaczego Pan Müller uważa, że dzieci powinny pić
wodę zamiast mleka?
Woda jest korzystniejsza cenowo niż mleko.
☐
Woda jest lepsza dla środowiska.
☒
Woda lepiej gasi pragnienie.
☐

c)

Co przedstawiają badania zgodnie z listami do
redakcji?
Spożycie mleka ma zarówno pozytywne jak
☒
i negatywne skutki.
Posiłki szkolne zawierają bez mleka dużo
☐
substancji odżywczych.
Spożycie mleka sprawia, że kości stają się
☐
mocniejsze.

d)

Dlaczego Pani Pfister pisze list do redakcji?
Chce objaśnić, dlaczego uważa, że Pan Müller nie
☒
ma racji.
Chce wyjaśnić, że woda jest dobra dla
☐
środowiska.
Nie chce, żeby dzieci w szkole za mało jadły.
☐

e)

Pan Müller argumentuje, że nasza
oczekiwana długość życia jest
mniejsza, kiedy pijemy dużo mleka.

Prawda ☒
Fałsz ☐

f)

Pan Müller i Pani Pfister wskazują w
listach do redakcji na te same wyniki
badań naukowych.

Prawda ☐
Fałsz ☒

g)

Naukowcy są tego samego zdania w
sprawie spożycia mleka.

Prawda ☐
Fałsz ☒

Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (6-7 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (4-5 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (3 korrekte
Antworten)
☐ Nicht erfüllt (0-2 korrekte Antworten)
Kommentar:
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6. Który z dwóch listów do redakcji z zadania 4
jest twoim zdaniem bardziej przekonujący?
Wyjaśnij ustnie dlaczego.
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Mündliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(auf die Frage eingegangen; eigenständige
Gedanken ins Gespräch eingebracht und
eigene Meinung überzeugend mit
Argumenten unterstützt)
☐ Weitgehend erfüllt
(auf die Frage mit kurzer Antwort
eingegangen und eigene Meinung
formuliert)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Frage nur zum Teil beantwortet; eigene
Meinung wird nicht deutlich)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Antwort)
Kommentar:

7. Co oznaczają te pojęcia? Zakreśl poprawną
odpowiedź.
a)

Etyka to…

☒

to co robimy i czego nie robimy i jak inni ludzie na to
reagują.
przekonania, co jest sprawiedliwe i co nie sprawiedliwe.
Epoka historyczna

☐
☐
b)

Co opisuje gramatyka?

☐
☐
☒
c)

Jak wymawiane są słowa.
Jak długi jest tekst.
Jak słowa i zdania są zbudowane.
Kto jest główną postacią w historii?

☐
☒
☐
d)

Osoba, która napisała tekst.
Najważniejsza osoba w historii.
Pierwsza osoba, która jest wymieniona w historii.
Co oznacza konsensus?

☒
☐
☐

Zgoda.
Liczba mnoga.
Pozwolenie.

Schriftliche Bearbeitung: max. 1 Minute
☐ Vollständig erfüllt (4 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekte Antwort)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekte Antworten)
Kommentar:
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8. Popatrz na plan i odpowiedz na pytania.
Nico ma 15 lat i …
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Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (3 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (2 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0 korrekt)
Kommentar:

Pytania
1.

Ile lekcji matematyki Nico ma tygodniowo?

Odpowiedź:
2.

Jaki przedmiot Nico ma tylko raz w tygodniu?

Odpowiedź:
3.

4
MUZ

Jakich przedmiotów Nico nigdy nie ma przed przerwą
obiadową?

Odpowiedź: SPO,

MUZ
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9. Napisz tekst o zasadach zachowania
obowiązujących dla dzieci w twojej
rodzinie (np. czy dzieci same mogą
decydować, kiedy idą do łóżka).
Odpowiedz przy tym na następujące
pytania:
a. Jakie zasady obowiązują dzieci
w twojej rodzinie?
b. Które z nich uważasz za
sensowne lub bezsensowny i
dlaczego?
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Schriftliche Bearbeitung: max. 10 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Gut lesbare und flüssige Handschrift;
sprachformal überzeugend;
Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; Text ist
kohärent aufgebaut und bringt eigene
Erfahrungen und Vorstellungen
überzeugend zum Ausdruck)
☐ Weitgehend erfüllt
(Lesbare Handschrift; sprachformal
befriedigend; Aufgabenstellung inhaltlich
erfüllt; Text bringt eigene Erfahrungen und
Vorstellungen zum Ausdruck)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Handschrift schwer lesbar; Text
verständlich, aber sehr kurz (1-2 Sätze oder
Satzfragmente)
☐ Nicht erfüllt
(Kein Text verfasst)
Kommentar:
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