
 Raport na temat postępów ucznia
 Wood Dale School District 7 
 Szkoła Oakbrook 
 Klasa druga 
 

Wykaz oznaczeń dotyczący Głównych Standardów 

4 = Uczeń opanował wymagane standardy/normy 

3 = Uczeń czyni postępy ku opanowaniu wymaganych standardów. 

2 = Uczeń wykazuje wiedzę poniżej wymaganych standardów, ale 
czyni postępy. 

1 = Uczeń wykazuje wiedzę poniżej wymaganych standardów i nie 
czyni postępów. 

EXC = Uczeń wykazuje wiedzę i umiejętności powyżej wymaganych 
standardów. 

IE = Nie posiadamy wystarczającej ilości informacj aby ocenić ucznia. 

NA = Nie oceniane w tym okresie 

 
 

 

Uczeń:   

Nauczyciel:   

Semestr:   

Data:   

 
 

Frekwencja T1 T2 T3 

Dni obecne:       

Dni nieobecne:       

Spóźnienia:       

Znak w tej rubryce oznacza, że 
nieobecniści lub spóźnienia mają wpłw 
na wyniki w nauce    

 
 

Standardy pisania i czytania po polsku T1 T2 T3 

Stosuje analizę słów i znajomość słownictwa podczas 
czytania.       

Czyta i rozumie teksty literackie.       

Czyta i rozumie teksty informacyjne.       

Komponuje zrozumiałą i dobrze zorganizowaną 
pracę pisemną w różnym celu.       

Stosuje odpowiednie zasady podczas redagowania 
pracy pisemnej.       

Słucha i wypowiada sięw przekonywujący sposób w 
określonym celu.       

Zaangażowanie       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 

Standardy nauk społecznych T1 T2 T3 

Rozpatruje w jaki sposób ludzie żyją, pracują i 
spędzają wolny czas w społeczności.       

Rozróżnia i opisuje miejsca na mapie.       

Rozróżnia podstawowe zasady pracy lokalnego 
rządu.       

Rozróżnia cechy charakterystyczne dobrego 
obywatela.       

Rozróżnia w jaki sposób ekonomia wpływa na 
społeczności. 

  
     

Badanie, jak życie zmienia się w czasie w naszym 
kraju, w społeczności lokalnej i innych kulturach. 

  
 
     

Interpretuje znaczenie historyczne świąt 
państwowych  w naszym kraju.        

Zaangażowanie       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardy w nauczaniu matematyki T1 T2 T3 

Stosuje wiedzę matematyczną przy wykonywaniu 
działań.       

Przedstawia i rozwiązuje problemy matematyczne z 
dodawaniem  i odejmowaniem.       

Dodaje i odejmuje bez żadnych problemów w 
zakresie 20.       

Pracuje z grupami o takiej samej ilości przedmiotów 
jako podstawa do nauki mnożenia        

Rozumie pojęcie wartości liczbowej.       

Mierzy, podaje w przybliżeniu, dodaje i odejmuje 
standardowe jednostki długości.       

Podaje czas i liczy pieniądze bez żadnego problemu.       

Przedstawia i interpretuje dane       

Przekonuje wykorzystując wiedzę na temat 
kształtówi ich cech.       

Zaangażowanie       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 

Standardy nauk ścisłych T1 T2 T3 

Wykazuje wiedzę z dziedziny Science (nauk ścisłych)       

Stosuje umiejętności z dziedziny Science (nauk 
ścisłych) i inżynierii.       

Zaangażowanie       

Komentarz: 
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 Raport na temat postępów ucznia
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 Klasa druga 

 

Uczeń:   

Nauczyciel:   

Semestr:   

Data:   

 
 

Standardy sztuki T1 T2 T3 

Identyfikuje elementy linii, kształtu , przestrzeni, 
koloru i struktury.        

Wykazuje wiedzę i umiejętności potrzebne do 
tworzenia wizualnych dzieł sztuki za pomocą mediów 
i narzędzi w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.  

  
 
 
     

Rozumie, że obrazy przekazują różne informacje na 
temat ludzi, miejsc i czasu.         

Zaangażowanie/Zachowanie       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 

Standardy wychowania muzycznego T1 T2 T3 

Analizuje stanowiska i kompromisy które miały 
miejsce w czasie powstawanie konstytucji.       

Demonstruje zrozumienie języka muzyki i sztuki 
poprzez nuty i słownictwo.       

Zaangażowanie/Zachowanie       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 

Standardy wychowania fizycznego T1 T2 T3 

Wykazuje się  kontrolą w czasie wykonywania 
podstawowych ruchów motorycznych, swiadomością 
przestrzenną i w bezpieczny sposób przemieszcza się 
w czasie aktywności fizycznej.       

Opisuje bezpośredni efekt aktywności ruchowej w 
organiźmie w czasie wykonywania ćwiczeń, które 
przyspieszją pracę serca oraz zwiększają siłę mięśni.  

  
 
 
     

Rozumie proste oraz złożone polecenia w czasie 
uczestnictwa  w zajęciach ruchowych.        

Rozróżnia pojęcia osobistej i wspólnej przestrzeni, 
kierunku ruchu, szybkiego i wolnego tempa oraz 
kolejności ruchów w tańcu. 

  
 
 
     

Zaangażowanie/Zachowanie       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz oznaczeń dotyczący zaangażowania i zachowania 

S = Powyżej wymaganego poziomu 

M = Na wymaganym poziomie 

N = Poniżej wymaganego poziomu 

 

Nauka i standardy zachowań społecznych T1 T2 T3 

Wykazuje zainteresowanie nauką.       

Nie marnuje czasu i kończy pracę na czas.       

Słucha uważnie.       

Wykonuje polecenia.       

Potrafi zorganizować sobie pracę i przygotować 
materiały.       

Jest staranna/y.       

Przychodzi przygotowany/a na zajęcia.       

Pracuje samodzielnie.       

Potrafi współpracować z innymi.       

Bierze udział w klasowych dyskusjach.       

Przestrzega przepisy szkolne.       

Jest odpowiedzialny/a za swoje zachowanie. 
  
     

Kończy pracę na czas.       

Wykonuje pracę domową na czas .       

Komentarz: 

  
 
 
 
 

 

Poziom zaawansowania 

1 = Początkujący - Zna i porozumiewa się w języku angielskim w 
minimalnym zakresie w sytuacjach towarzyskich i w minimalnym 
zakresie zna i stosuje język akademicki przy wsparciu wizualnym. 

2 = Wyłaniający się - Zna i porozumiewa się w pewnym zakresie w 
języku angielskim w sytuacjach towarzyskich i zna i stosuje ogólny 
język akademicki przy wsparciu wizualnym. 

3 = Rozwijający się - Zna i porozumiewa się w języku angielskim w 
sytuacjach towarzyskich i zna i stosuje specyficzny język akademicki 
przy wsparciu wizualnym. 

4 = Rozszerzający się - Zna i porozumiewa się w języku angielskim w 
sytuacjach towarzyskich i w pewnym zakresie zna i stosuje techniczny 
język akademicki. 

5 = Zbliżony do zaawansowanego - Zna i porozumiewa się w języku 
angielskim w sytuacjach towarzyskich i zna i stosuje język akademicki 
pracując z materiałami na poziomie swojej klasy. 

6 = Zaawansowany  - Zna i porozumiewa się w języku angielskim w 
sytuacjach towarzyskich i zna i stosuje język akademicki na 
najwyższym poziomie zaawansowania. 

 

Wykazuje postęp w rozwoju umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim w 
zakresie: T1 T2 T3 

Umiejętność słuchania       

Umiejętność mówienia       

Umiejętność czytania       

Umiejętność pisania       

Zaangażowanie       

Komentarz: 
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