


•Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z 

dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357), 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, (Dz.U. z 2015 r., poz. 959),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 893, ze zm.)

•Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) 

•Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

z 7 września 2015 r.





• Sprawdzian ma formę pisemną. 

•Przystąpienie do niego jest 

warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej, ale nie określa się 

minimalnego wyniku, dlatego 

sprawdzianu nie można nie zdać.

• Sprawdzian jest przeprowadzany w 

kwietniu. Uczeń, który z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych nie 

przystąpi do sprawdzianu w tym 

terminie, przystępuje do niego w 

dodatkowym terminie. 



• Zakres wiadomości i umiejętności 

wyznacza podstawa programowa 

kształcenia ogólnego. 

• Sprawdzian składa się z dwóch części 

przeprowadzanych jednego dnia. 

• Prace uczniów ocenia zespół 

egzaminatorów zewnętrznych.









Wykaz olimpiad przedmiotowych, których 

laureaci i finaliści są zwolnieni z przystąpienia 

do danej części sprawdzianu 

w roku szkolnym 2015/2016. 

Nazwa olimpiady Organizator Część / Zakres / 

Przedmiot 

Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji Matematycznej 

w Warszawie

sprawdzian: część 1

Olimpiada literatury i 

języka polskiego

Instytut Badań 

Literackich PAN 

sprawdzian: część 1

Ogólnopolska Olimpiada 

Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. Samuela 

Lindego w Poznaniu

Sprawdzian część II: język 

angielski



Warunki zapewniające samodzielność 
pracy zdającego:

 oddzielny stolik (ławka) dla każdego ucznia,

 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.



Dodatkowe rozwiązania organizacyjne:

 osobna sala dla korzystających z wydłużenia 
czasu 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.).



wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

 na część pierwszą – pióro lub długopis z 
czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę,

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający 
wykonują długopisem.

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 na część drugą – pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem.

Na sprawdzianie nie można korzystać z 
kalkulatora oraz słowników

NIE WOLNO PRZYNOSIĆ ŻADNYCH 
URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!

































Dla uczniów klas szóstych przygotowana jest 
następująca strategia: 

 zorganizowanie specjalnych  zajęć 
„przygotowanie do sprawdzianu” z języka 
polskiego i matematyki jako zajęcia 
dodatkowe w wymiarze 2 godzin dla klas 
szóstych;

 organizacja testów próbnych – ocena, analiza, 
opracowanie i wdrożenie programu 
naprawczego.



Zaplanowane są cztery sprawdziany próbne zgodne z 
procedurami właściwymi dla sprawdzianu 
przygotowanego przez CKE.

Pierwszy odbędzie się 13 października 2015r.

Kolejne zaplanowane są na: 

8 grudnia, 26 stycznia,8 marca

Sprawdzian właściwy:

5 kwietnia(wtorek) 2016 r., godz. 9.00 i godz. 11.45. 

Termin dodatkowy: 2 czerwca 2016 r., godz. 9.00. I cz.

godz. 11.45. II cz.

Termin „uwolnienia” wyników: 27 maja 2016r.

17 czerwca 2016 – wydanie zaświadczeń przez OKE.



Źródła informacji o sprawdzianie:

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl







Polska
Województwo 

mazowieckie

Powiat 

m.st. Warszawa
Mokotów SSP 26 STO

Część I – język polski i matematyka

język polski 73% 75,6% 81,8% 83% 92,1%

matematyka 61% 63,8% 73,4% 74,4% 89,5%

część I 

ogółem
67% 69,8% 77,8% 78,8% 91%

Część II – język obcy

język 

angielski
78% 80,4% 89% 90,6% 98,8%



Powodzenia! 

Dorota Sosulska


