
PODSTAWA PRAWNA

� Ustawa o systemie oświaty

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych z późn. zm., 

� Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania 
warunków i form sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego od roku szkolnego 2012/2013



SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ JEST:

� powszechny,

� obowiązkowy,

� przygotowany w formie pisemnej,

� zaplanowany na 60 minut (dla uczniów z opiniami PPP � zaplanowany na 60 minut (dla uczniów z opiniami PPP 
– 90 minut), 

� prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów 
zewnętrznych.

SPRAWDZIAN

� bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne 
w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w 
szkole,

� sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych � sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych 
na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum),

� pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia 
z osiągnięciami innych szóstoklasistów, 

� określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe, 

� podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma 
ponadprzedmiotowymi umiejętnościami:



1. CZYTANIE

� odczytywanie różnych tekstów kultury,

� określanie funkcji elementów charakterystycznych dla 
danego tekstu,

� rozumienie znaczenia podstawowych symboli � rozumienie znaczenia podstawowych symboli 
występujących w instrukcjach i w opisach,

� odczytywanie danych z różnych rodzajów źródeł.

2. PISANIE

� pisanie na temat i zgodnie z celem, posługując się różnymi 
formami wypowiedzi,

� formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji),formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji),

� budowanie tekstu poprawnego kompozycyjnie, celowe 
stosowanie środków językowych i przestrzeganie norm 
gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,

� przedstawianie w postaci graficznej danych z tabeli,

� dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.



3. ROZUMOWANIE

� posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania 
wydarzeń,

� przedstawianie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk,

� określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego,

� wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia, wyjaśnianie 
swojego stanowiska, używanie odpowiednich argumentów,swojego stanowiska, używanie odpowiednich argumentów,

� opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu,

� rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności,

� dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie 
na przykładach,

� ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego 
rozwiązania,

� analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności.

4. KORZYSTANIE Z INFORMACJI

� wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi,

� analizowanie oferty mediów kierowanej do dzieci 
i młodzieży,i młodzieży,

� wybieranie spośród tych ofert, kierowanie się wskazanymi 
kryteriami.



5. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

� posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji 
spotykanych w środowisku,

� wybieranie przyrządów służących do obserwacji i pomiaru, odpowiadanie 
na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywanie wyników 
obserwacji,obserwacji,

� planowanie i wykonywanie obliczeń,

� wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych poznanych własności,

� objaśnianie zasad użytkowania różnych urządzeń ,

� wyjaśnianie na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać 
proste urządzenia techniczne,

� rozumienie potrzeby stosowania poznanych zasad.

PRZYGOTOWANIA DO SPRAWDZIANU

W naszej szkole przygotowania uczniów do napisania 
sprawdzianu po szóstej klasie trwają od pierwszej klasy. 

Dla uczniów klas szóstych przygotowana jest następująca 
strategia: 

� zorganizowanie specjalnych  zajęć „przygotowanie do � zorganizowanie specjalnych  zajęć „przygotowanie do 
sprawdzianu” w części humanistycznej i matematyczno-
-przyrodniczej wg planu zajęć klas szóstych;

� realizowanie zagadnień zgodnych ze standardami na 
lekcjach matematyki, języka polskiego, historii oraz 
przyrody;

� organizacja testów próbnych - ocena i analiza.



Sprawdziany próbne zgodne z procedurami właściwymi dla sprawdzianu 
przygotowanego przez OKE:

� 4 października – sprawdzian wewnętrzny diagnozujący, zapoznający 
z procedurami;

� 29 listopada – sprawdzian zewnętrzny;

� 10 stycznia sprawdzian wewnętrzny;

� 7 marca – sprawdzian zewnętrzny;� 7 marca – sprawdzian zewnętrzny;

26 marca 2013 r. - przekazanie uczniom zestawienia indywidualnego i zbiorczego 
wyników testów próbnych .

Sprawdzian właściwy: 4 kwietnia 2013 r. godz. 9.00.

Termin dodatkowy: 4 czerwca 2013 r. o godz. 9.00.

maj/czerwiec 2013 – uwolnienie wyników sprawdzianu przez OKE

Sprawdzian właściwy odbędzie się we czwartek, więc sprawdziany próbne będą 
przeprowadzone także we czwartki ☺.

PRZEBIEG SPRAWDZIANU

Warunki zapewniające samodzielność pracy zdającego:

� oddzielny stolik (ławka) dla każdego ucznia,

� stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości � stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości 
zapewniającej samodzielność,

� tablica, na której znajdzie się zapis godziny rozpoczęcia i 
zakończenia sprawdzianu,

� zegar do samodzielnego kontrolowania czasu 
sprawdzianu,

� miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów.



PRZEBIEG SPRAWDZIANU

Dodatkowe rozwiązania organizacyjne:

�osobna sala dla korzystających z wydłużenia czasu 
sprawdzianu, sprawdzianu, 

�zdający pracuje samodzielnie bez zadawania pytań,

�koniec pracy uczeń sygnalizuje podniesieniem ręki,

�w salach nie mogą znajdować się żadne pomoce 
dydaktyczne (np. mapy, słowniki, eksponaty itp.).

CO UCZEŃ MOŻE MIEĆ NA SPRAWDZIANIE?

� wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub � wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub 
długopis z czarnym tuszem/atramentem!!!,  ołówek 
przeznaczony tylko do rysowania!!!, gumkę, linijkę, 
ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

NIE WOLNO PRZYNOSIĆ 
ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!



UCZEŃ POWINIEN:

�w dniu egzaminu być punktualny,

�mieć ważną legitymację szkolną,�mieć ważną legitymację szkolną,

�znać treść informacji dla ucznia 
przystępującego do sprawdzianu,

�zadbać o właściwy strój.

Przegląd wyników sprawdzianów uczniów
SSP 26 w porównaniu ze średnią krajową



Mocne i słabe strony szóstoklasistów SSP 26
w 2012 roku

(średnie dla szkoły)

� Czytanie: 8,66 pkt./10 pkt. możliwych do zdobycia

� Pisanie: 7,03 pkt./10 pkt. możliwych

� Rozumowanie: 6,79 pkt./8 pkt. możliwych

� Korzystanie z informacji: 3,79 pkt./4 pkt. 
możliwych

� Wykorzystywanie wiedzy w praktyce: 
6,93 pkt./8 pkt. możliwych

Mocne i słabe strony szóstoklasistów SSP 26
w 2012 roku

• uczniowie SSP26 uzyskali bardzo dobre wyniki 
w czterech standardach: czytaniu, rozumowaniu, 
korzystaniu z informacji i wykorzystaniu wiedzy w korzystaniu z informacji i wykorzystaniu wiedzy w 
praktyce

• najwięcej trudności uczniom SSP 26 sprawiły 
zadania dotyczące pisania (średnia łatwości 0,70). 



PAMIĘTAJMY O:

� działaniach przygotowawczych wg planu;

� dokładnym wykonywaniu poleceń zarówno 

w instrukcji, jak i w zadaniach testowych oraz. 
przenoszeniu odpowiedzi na kartę;przenoszeniu odpowiedzi na kartę;

� samodzielnym sięganiu po dostępne 

publikacje związane ze sprawdzianem;

� śledzeniu informacji na stronach 

internetowych (m.in.: www.oke.edu.pl);

� rozmowach, zadawaniu pytań, poszukiwaniu;

� umiarze i zdrowym rozsądku;

PAMIĘTAJMY O:

� sumiennej pracy już od pierwszego miesiąca nauki;

� właściwym układzie dnia;

� odpowiednim odżywianiu i dawce snu;� odpowiednim odżywianiu i dawce snu;

� relaksie i wypoczynku na świeżym powietrzu;

� mądrym korzystaniu z TV, komputera, 

a także telefonów komórkowych;



PAMIĘTAJMY O:

� zachęcaniu, wzmacnianiu i doradzaniu;

mocnych stronach;� mocnych stronach;

� pracy nad słabymi stronami;

� możliwościach;

� słuchaniu i obserwowaniu;

� byciu razem.

PRZYDATNE ADRESY

• www.cke.edu.pl

• www.oke.waw.pl

• www.kuratorium.waw.pl/pl/site/319/egzaminy-i-sprawdziany.html• www.kuratorium.waw.pl/pl/site/319/egzaminy-i-sprawdziany.html

• http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/0,101854.html



Dziękuję za uwagę.

Powodzenia!
Przygotowała: Dorota Sosulska


