
W dniu 17 grudnia  2014  r.  uczniowie przystąpili  do próbnego sprawdzianu w szóstej  klasie
szkoły podstawowej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach
ogólnych  i  szczegółowych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach  szkół)
w  odniesieniu  do  trzech  kluczowych  przedmiotów  nauczanych  na  dwóch  pierwszych  etapach
edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawę dla wielu
zadań  z  języka  polskiego  i  matematyki  stanowiły  teksty  lub  informacje  z  zakresu  historii  lub
przyrody. 

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części:

• część pierwsza (trwająca 80 minut) – obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki arkusz
• część druga (trwająca 45 minut) – zadania z języka obcego nowożytnego (język angielski) arkusz.

http://cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/egzamin_probny_2015/Sprawdzian_czesc_1/ArkuszS1/Arkusz_SP-1.pdf
http://cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/egzamin_probny_2015/Sprawdzian_czesc_2/angielski/S1/S1_angielski_arkusz.pdf


Analiza sprawdzianu diagnostycznego (język polski) r. szk. 2014/2015:Analiza sprawdzianu diagnostycznego (język polski) r. szk. 2014/2015:

Wyniki sprawdzianu diagnostycznego wskazują, że uczniowie szkoły:
1. Opanowali umiejętność odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji. 
Potrafią rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru. 
Wyciągają wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.
2. Nabyli umiejętność poszukiwania interesujących ich wiadomości, a także 
ich porządkowania.
3. Określają temat i główną myśl tekstu, rozpoznają podstawowe funkcje składniowe 
wyrazów użytych w wypowiedziach, odróżniają zawarte w tekście informacje ważne 
od informacji drugorzędnych.
4. Znają specyfikę literackich sposobów wypowiedzi artystycznej i potrafią stosować 
w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami 
danej formy gatunkowej (akapity). 

Na sprawdzianie szóstoklasiści mieli trudności w zakresie następujących treści programowych:

1. Uczniowie mają trudności z wyszukaniem w tekście informacji wyrażonych wprost 
i pośrednio (ukrytych).
2. Nie opanowali umiejętności rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń 
przenośnych, wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście.
3. Powinni doskonalić poprawność używania znaków interpunkcyjnych. 

OGÓLNY WYNIK SZKOŁY W CZĘŚCI JĘZYKOWEJ SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO:  68%



 Analiza sprawdzianu diagnostycznego (część matematyczna) rAnaliza sprawdzianu diagnostycznego (część matematyczna) r. szk. 2014/2015:. szk. 2014/2015:

11..  Uczniowie wykazali się umiejętnością przeprowadzenia prostego rozumowania 
składającego się z niewielkiej liczby kroków, ustaleniem kolejnych czynności (w tym obliczeń) 
prowadzących do rozwiązania problemu. 
2. Potrafią wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci, obliczają odwód 
wielokąta o danych długościach boków. 
3. Interpretują i przetwarzają informacje graficzne, odczytują i interpretują dane 
przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach. 

 Na sprawdzianie szóstoklasiści mieli trudności w zakresie następujących treści programowych:

Na sprawdzianie szóstoklasiści mieli duże trudności z poprawnym rozwiązaniem zadań 
matematycznych, co wskazuje na trudności w opanowaniu następujących treści 
programowych:
1. Sprawność rachunkowa (obliczanie ułamka danej liczby naturalnej; działania na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych; porównywanie ułamków).
2. Interpretacja liczb naturalnych na osi liczbowej.
3. Mnożenie i dzielenie liczby naturalnej przez liczbę naturalną jednocyfrową, porównywanie 
różnicowe liczb naturalnych.
4. Stosowanie w praktyce poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii oraz stosowanie 
w obliczeniach jednostek objętości i pojemności. 

 
OGÓLNY WYNIK SZKOŁY W CZĘŚCI MATEMATYCZNEJ SPRAWDZIANU:  47%



Kolorem niebieskim zaznaczono poziom wykonania zadań z języka polskiego (kolorem czerwonym oznaczono 
zadania wykonane na poziomie poniżej 50% ).
Kolorem pomarańczowym zaznaczono poziom wykonania zadań z matematyki (kolorem czerwonym oznaczono 
zadania wykonane na poziomie poniżej 50% ).
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Poziom wykonania zadań ze Sprawdzianu diagnostycznego w szkole



Analiza sprawdzianu diagnostycznego 2015  (język angielski):Analiza sprawdzianu diagnostycznego 2015  (język angielski):

1. 1. Uczniowie wykazali się umiejętnością rozumienia intencji rozmówców i ogólnego sensu 
prostego tekstu.
2. Rozpoznają rodzaje sytuacji komunikacyjnych, wyszukują proste informacje szczegółowe w 
tekście  i reagują na polecenia.
3. Potrafią uczestniczyć w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reagują w sposób 
zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej (wyrażają swoje upodobania, emocje, 
przekazują podstawowe wiadomości). 
4. Opanowali podstawowy zasób środków językowych. 

 
Na sprawdzianie szóstoklasiści mieli trudności w zakresie następujących treści programowych:

1. Rozumienie wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie i powoli, w standardowej 
odmianie języka i wyszukiwanie w tekście mówionym podstawowych informacji.

 

OGÓLNY WYNIK SZKOŁY W CZĘŚCI JĘZYKOWEJ SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO:  73%



Kolorem żółtym zaznaczono poziom wykonania zadań na poziomie poniżej 50% .
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Poziom wykonania zadań Sprawdzianu próbnego języka angielskiego w szkole


