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województwa  dolnośląskiego i kraju  

 

 
I    Informacje wstępne 

 
Dnia 1 kwietnia 2015 r.  odbył  się sprawdzian dla

uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej. Sprawdzian składał się

z dwóch części. Pierwsza część obejmowała zadania z
języka  polskiego  i  matematyki,  trwała  80  minut.  W
części  drugiej  uczniowie  przystąpili  do  testu  z  języka
angielskiego, czas pracy nad zadaniami określono na 45
minut.
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Uczniowie  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi
mieli prawo 

do wydłużenia każdej z części sprawdzianu o max. 50
%.  Skorzystał  z  tego  jeden  uczeń  naszej  szkoły.
Sprawdzian miał charakter pisemny. 

 

Tabela 1. Charakterystyka uczniów  piszących 
sprawdzian 

w Szkole Podstawowej  w Żórawinie 
 
 

1
.

Liczba uczniów zgłoszonych do sprawdzianu 2
6

2
.

Liczba uczniów piszących sprawdzian 2
5

3
.

Dziewczęta 1
5

4
.

Chłopcy 1
0

5
.

Liczba uczniów piszących standardowy 
zestaw zadań A1

2
5

Jeden uczeń naszej szkoły z przyczyn zdrowotnych został
zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na 
podstawie decyzji dyrektora OKE we Wrocławiu. 

2. Opis standardowego zestawu zadań części 
pierwszej ( język polski, matematyka )

 

 Arkusz  egzaminacyjny  w  wersji  standardowej
zawierał  27  zadań,  w tym 13  z  języka  polskiego  (11
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zamkniętych  i  2  otwarte)  i  14  z  matematyki  (11
zamkniętych i 3 otwarte). Były to w większości zadania
sprawdzające umiejętności złożone, w tym analizowanie
i interpretowanie informacji,  planowanie i  realizowanie
rozwiązania.  Wśród  zadań  zamkniętych  występowały:
zadania  wyboru  wielokrotnego,  w  których  uczeń
wybierał  jedną  z  podanych  odpowiedzi,  zadania  typu
prawda-fałsz  oraz  zadania  na  dobieranie.  Podstawę
zadań  zamkniętych  i  zadania  otwartego  krótkiej
odpowiedzi  z  języka  polskiego  stanowił  tekst
publicystyczny z kontekstem przyrodniczym Słoń i inne
mądrale Magdaleny  Frender-Majewskiej  oraz  fragment
komiksu  Michaela  Coxa.  Zadanie  sprawdzające
umiejętność  tworzenia  tekstu  polegało  na  napisaniu
opowiadania  twórczego.  Z  zakresu  matematyki
dominowały  zadania  osadzone  w  kontekście
praktycznym.  Uzupełniono  je  rysunkami,  tabelami  i
wykresem.  Zadania  otwarte  wymagały  od  ucznia
samodzielnego  sformułowania  rozwiązania.  Za
poprawne  wykonanie  wszystkich  zadań  uczeń  mógł
otrzymać  41  punktów,  w  tym  21  punktów  z  języka
polskiego i 20 punktów z matematyki. 

Tabela 2. Plan standartowego zestawu 
egzaminacyjnego

 

3. Podstawowe wskaźniki opisujące osiągnięcia 
uczniów 
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Przedmiot Maksymal
na liczba 
punktów

Numery zadań

Język polski 21 1-13
Matematyka 20 14-27



 
Wartości podstawowych wskaźników statystycznych 

wyników 
sprawdzianu osiągniętych przez szóstoklasistów 

naszej szkoły 
piszących standardowy zestaw zadań zostały 

przedstawione w 
tabeli 3. 

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki opisujące 
osiągnięcia uczniów 

 

Wskaź
niki

Wyjaśnienie Wartoś
ć 
wskaźn
ika

Komentarz

Liczba 
piszących

25 100 % uczniów 
rozwiązywało
zadania z zestawu
standardowego

Łatwość 
zestawu 
zadań 

Jest stosunkiem 
liczby punktów 
uzyskanych 
za rozwiązanie 
zadań przez 
wszystkich uczniów 
do maksymalnej 
liczb punktów 
możliwych 
do uzyskania za 
zadania 

0,64
(0,57 w 
2014)

Egzamin okazał się 
dla uczniów 
umiarkowanie trudny

Średnia 
arytmetyc
zna 

Jest sumą wszystkich
uzyskanych wyników
podzielonych przez 
ich liczbę 

26,4 pkt.
(22,9 pkt. 
w 2014)

Statystyczny uczeń 
uzyskał 26,4  
punktów 
na 41 możliwych. 
Oznacza to, że 
statystyczny uczeń 
opanował 64 % 
czynności 
mierzonych 
na sprawdzianie 
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Najwyższy 
wynik

39 pkt.
(33 pkt. w 
2014)

Otrzymał go 1 uczeń

Najniższy 
wynik

8
(12 pkt. w 
2014)

Otrzymał go 1 uczeń

Mediana Wynik środkowy 26 pkt. 
(63%)

Modalna Najczęściej 
pojawiający się 
wynik

24pkt. 
i 26pkt.

Każdy z tych 
wyników powtórzył 
się trzykrotnie

Wyniki uczniów na skali staninowej 

Tabela 4. Wyniki uczniów na skali staninowej

Średnio wyniki naszej szkoły plasują się na 
poziomie wyników średnich, czyli na piątym 
staninie.

6

Stanin Ilość 
wyników

Przedział w 
procentach

1   /najniższy 1 4%                     (1 
wynik)

2   /bardzo 
niski

0 -

3   /niski 3 12%                  (3 
wyniki)

4   /niżej 
średni

8 32%                  (8 
wyników)

5   /średni 6 24%                  (6 
wyników)

6  / wyżej 
średni

3 12%                  (3 
wyniki)

7   /wysoki 2 8%                    (2 
wyniki)

8   /bardzo 
wysoki

2 8%                    (2 
wyniki)

9   /najwyższy 0 -



II  JĘZYK POLSKI

1.Wyniki uczniów w procentach

Tabela 5. Wyniki uczniów w procentach
Liczba 
uczniów

Minimum Maksimu
m

Mediana Modalna Średnia

25 29% 95% 76% 76% 75,3%

Wynik najniższy (29%) osiągnął 1 uczeń, wyniki 76% 
(modalna) - 5 uczniów, wyniki na poziomie 95%- 3 
uczniów.

(Dolny Śląsk osiągnął średnią 72,7%).

2. Wykaz badanych na sprawdzianie wymagań 
wraz z poziomem wykonania zadań 

Tabela 6. Poziom wykonania zadań oraz  
wymagania badane za pomocą standardowego 
zestawu egzaminacyjnego

Numer
zadani

a

Wymaganie ogólne
zapisane

w podstawie
programowej

Wymaganie szczegółowe 
zapisane w podstawie

programowej

Poziom
wykona

nia
zadania

(%)
1. I. Odbiór wypowiedzi i 

wykorzystanie 
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
7) wyszukuje w tekście 

92
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zawartych w nich 
informacji.

informacje wyrażone wprost i 
pośrednio (ukryte).

2. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
7) wyszukuje w tekście 
informacje wyrażone wprost i 
pośrednio (ukryte).

96

3. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
6) odróżnia zawarte w tekście 
informacje ważne od informacji 
drugorzędnych.

76

4. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
9) wyciąga wnioski wynikające z 
przesłanek zawartych w tekście 
[…].

88

5. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
10) dostrzega relacje między 
częściami składowymi 
wypowiedzi (tytuł, wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie, 
akapity).

76

6. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

3. Świadomość językowa. Uczeń: 
1) rozpoznaje podstawowe 
funkcje składniowe wyrazów 
użytych 
w wypowiedziach (podmiot […]); 
4) rozpoznaje w tekście formy 
przypadków […] – rozumie ich 
funkcje 
w wypowiedzi.

88

24

7. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
2) określa temat […] tekstu.

96

8. II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury. 

2. Analiza. Uczeń: 
9) omawia akcję, wyodrębnia 
wątki i wydarzenia.

84

9. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
9) wyciąga wnioski wynikające z 
przesłanek zawartych w tekście 
[…].

68

10. I. Odbiór wypowiedzi i 
wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 
3) identyfikuje nadawcę […] 
wypowiedzi […].

96

11. II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury. 

2. Analiza. Uczeń: 
10) charakteryzuje i ocenia 
bohaterów.

72

12. II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury. 

2. Analiza. Uczeń: 
10) charakteryzuje i ocenia 
bohaterów

70
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13. III. Tworzenie 
wypowiedzi.

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
1) tworzy spójne teksty na 
tematy […] związane z 
otaczającą rzeczywistością i 
poznanymi tekstami kultury;
 5) tworzy wypowiedzi pisemne w
następujących formach 
gatunkowych: opowiadanie z 
dialogiem (twórcze […]); 
6) stosuje w wypowiedzi 
pisemnej odpowiednią 
kompozycję i układ graficzny 
zgodny z wymogami danej formy 
gatunkowej (w tym wydziela 
akapity). 

77

67

 2. Świadomość językowa. Uczeń:
7) operuje słownictwem z 
określonych kręgów 
tematycznych […]. 

10
0

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
4) świadomie posługuje się 
różnymi formami językowymi 
[…].

52

 2. Świadomość językowa. Uczeń:
5) pisze poprawnie pod 
względem ortograficznym […]. 

52

 2. Świadomość językowa. Uczeń:
6) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych (kropki, 
przecinka, znaku zapytania, 
cudzysłowu, dwukropka, nawiasu,
znaku wykrzyknienia).

52

3. Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań 
ogólnych

Tabela 7. Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań 
ogólnych

I. Odbiór wypowiedzi 80%  (Dolny Śląsk 78%)
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II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury

75%  (Dolny Śląsk 70%)

III. Tworzenie wypowiedzi 67%  (Dolny Śląsk 69%)

4. Komentarze na podstawie łatwości badanych 
zadaniami wymagań

Tabela 8. Łatwość badanych zadaniami wymagań

Interpretacj
a

Bardzo 
trudne

Trudne Umiarkow
anie 
trudne

Łatwe Bardzo 
łatwe

Wartość 
wskaźnika 
łatwości

0,00-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-
0,89

0,90-
1,00

Zadania 
zamknięte - 6 9 3,4,5,8,

11,13.1
1,2,7,10, 

Zadania 
rozszerzonej 
odpowiedzi

- - 13.3
13.4
13.5

13.2

Zadania 
krótkiej 
odpowiedzi

- - - 12

Podczas  sprawdzianu  z  zakresu  języka  polskiego
badano zarówno umiejętności proste, np. wyszukiwania
w  tekście  informacji  wyrażonych  wprost  i  pośrednio,
odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych, jak i
umiejętności  złożone,  np.  wyciągania  wniosków  z
przesłanek  zawartych  w  tekście,  charakteryzowania  i
oceniania  bohaterów  czy  tworzenia  wypowiedzi
pisemnej  w formie opowiadania.  Zadania  odnosiły  się
do dwóch tekstów – popularnonaukowego  Słoń i  inne
mądrale oraz komiksu. Uczniowie uzyskali odpowiednio:
za  wykonanie  zadań  z  zakresu  odbioru  wypowiedzi  i
wykorzystania  zawartych  w  nich  informacji  –  80%
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punktów  możliwych  do  zdobycia,  z  zakresu  analizy  i
interpretacji  tekstów  kultury  –  75%  punktów  oraz  za
zadania  z  zakresu  tworzenia  wypowiedzi  –  67%
punktów. 

Uczniowie naszej szkoły najlepiej poradzili sobie w
zadaniu 13 

(wypracowanie)  z  doborem  stosowanych  środków
słownikowo-stylistycznych.  Punkty  za  styl  otrzymało
100%  uczniów.   Najłatwiejsze  okazały  się  także  dla
uczniów  naszej  szkoły  zadania  badające  poziom
opanowania  umiejętności  odbioru  wypowiedzi  i
wykorzystania  zawartych  w  nich  informacji.  Były  to
zadania (wymienione w kolejności od najłatwiejszego):
7., 1., 10. i 2. 

96% uczniów  zdobyła punkt za poprawny wybór
tytułu  najtrafniej  oddającego  treść  historyjki
obrazkowej,  której  bohaterami  są  dwaj  malarze
starożytnej  Grecji  (zadanie  7.).  Identyczny  poziom
wykonania (96% poprawnych odpowiedzi) reprezentuje
zadanie 1., wymagające określenia tematu tekstu Słoń i
inne  mądrale,  traktującego  przede  wszystkim  o
zachowaniach  i  cechach  słoni  ujawniających  ich
inteligencję.  Inne  sposród  najłatwiejszych  zadań  –
zadanie 10. (96% poprawnych odpowiedzi) polegało na
wskazaniu  fragmentu  tekstu,  który  jest  wypowiedzią
narratora.  Niewiele  niższy  wynik  (92%  poprawnych
odpowiedzi) uzyskali uczniowie za rozwiązanie zadania
2.,  w  którym  musieli  wykazać  się  umiejętnością
wyszukania  w  tekście  informacji  podanych  wprost  i
pośrednio,  dotyczących  przeprowadzonego  w  zoo
eksperymentu z udziałem słonia. Eksperymentem tym
potwierdzono,  że  słoń  samodzielnie  radził  sobie  z
rozwiązywaniem  stawianych  przed  nim  problemów.
Uczniowie,  którzy  wybierali  odpowiedź  rozpoznawać
innych  przedstawicieli  stada,  prawdopodobnie  nie
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odczytywali  polecenia  ze  zrozumieniem  i  sięgali  po
informacje do nieodpowiedniego fragmentu tekstu.

Do zadań łatwych należały również zadania: 3, 4, 5,
8, 11, 12 i 13.1.
Zadanie 13. 1 (wypracowanie) sprawdzało umiejętność
tworzenia  spójnego  tekstu  na  zadany  temat  w
odpowiedniej formie gatunkowej.

Żadne z zadań sprawdzianu nie okazało się dla
naszych  uczniów  bardzo  trudne,  natomiast  jedynym
zadaniem trudnym było zadanie 6. Zadanie 6. sprawiło
najwięcej  kłopotu  wszystkim  uczniom   w  Polsce.
Wymagało  od  szóstoklasistów  rozpoznania  funkcji
składniowej wyrazu słoń w wypowiedzeniu Słoń sięgnął
trąbą po owoc (zadanie 6.1. – poziom wykonania 88%)
oraz  rozpoznania  formy  przypadka  rzeczownika  owoc
występującego  w  tym samym zdaniu  (zadanie  6.2.  –
poziom  wykonania  24%).  Podczas  gdy  prawie  90%
uczniów  kończących  szkołę  podstawową  poprawnie
wskazało podmiot w zdaniu, to zaledwie jedna czwarta
potrafiła zadać pytanie o rzeczownik owoc: sięgnął po
kogo? co? i określić, że temu wyrazowi nadano formę
biernika.  Szóstoklasiści  wybierający  niepoprawną
odpowiedź  mianownik prawdopodobnie  kierowali  się
jedynie budową wyrazu (identyczną w obu przypadkach
gramatycznych),  w  oderwaniu  od  jego  funkcji  w
wypowiedzi. 

5. Wnioski i rekomendacje 

 Najtrudniejsze  dla  szóstoklasistów  było
funkcjonalne  wykorzystanie  wiedzy  z  zakresu
świadomości  językowej  (odmiana  rzeczownika
przez  przypadki).  Zadania  dotyczące  tych
zagadnień  mogą  się  pojawiać  na  każdym
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sprawdzianie;  wynika  to  z  wymagań  ujętych  w
podstawie  programowej  przedmiotu  język  polski,
obowiązującej  uczniów  kończących  szkołę
podstawową.  Umiejętność  ta  wymaga  utrwalania
poprzez odpowiednie ćwiczenia, np. polegające na
rozpoznawaniu  przypadków  danych  wyrazów  w
kontekście zdań, w których te wyrazy występują. 

 Odbiór  tekstów  kultury  ze  świadomością  ich
specyfiki,  odczytywanie  sensu  utworu  –  to  dla
szóstoklasistów umiejętności umiarkowanie trudne,
które  należy  doskonalić.  Uczniowie  wymagają
systematycznego  kształcenia  umiejętności
wyszukiwania informacji w tekstach różnego typu,
analizowania ich i wnioskowania na tej podstawie. 

 Ze  sformułowaniem  uzasadnienia  na  podstawie
przesłania,  które niósł  komiks,  uczniowie poradzili
sobie  w  zadowalającym  stopniu,  jak  na  wysoki
poziom trudności – konieczność charakteryzowania
i oceny bohaterów historyjki  obrazkowej.  Warto w
czasie zajęć utrwalać percepcję czytelniczą uczniów
na  innych  tekstach  niż  literackie,  np.  opisywać
obrazy czy analizować afisze teatralne. 

 Należy  kształtować  wrażliwość  uczniów  szkoły
podstawowej  na  zagadnienia  poprawności
językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 

III Matematyka

1.Wyniki uczniów w procentach

Tabela 9. Wyniki uczniów w procentach

Liczba 
uczniów

Minimum Maksimu
m

Mediana Modalna Średnia

25 10% 95% 50% 30% 53%
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Wynik najniższy (10%) osiągnął 1 uczeń, wyniki 30% 
(modalna) - 4 uczniów, wyniki na poziomie 95%- 2 
uczniów.
(Dolny Śląsk osiągnął średnią 59,1%).

2. Wykaz badanych na sprawdzianie wymagań 
wraz z poziomem wykonania zadań 

Tabela 10. Wykaz badanych na sprawdzianie 
wymagań wraz z poziomem wykonania zadań
Num

er
zada
nia

Wymaganie ogólne
zapisane w
podstawie

programowej

Wymaganie szczegółowe
zapisane 

w podstawie programowej

Poziom
wykona

nia
zadania

(%)
14. II. Wykorzystanie i 

tworzenie informacji.
1. Liczby naturalne w 
dziesiątkowym układzie 
pozycyjnym. Uczeń: 
5) liczby w zakresie do 30 zapisane 
w systemie rzymskim przedstawia 
w systemie dziesiątkowym, a 
zapisane w systemie dziesiątkowym
przedstawia w systemie rzymskim. 
2. Działania na liczbach 
naturalnych. Uczeń: 1) dodaje i 
odejmuje w pamięci liczby 
naturalne dwucyfrowe […]; liczbę 
jednocyfrową dodaje do dowolnej 
liczby naturalnej i odejmuje od 
dowolnej liczby naturalnej. 

84

15. I. Sprawność 
rachunkowa.

5. Działania na ułamkach zwykłych i
dziesiętnych. Uczeń: 
8) wykonuje działania na ułamkach 
dziesiętnych, używając własnych, 
poprawnych strategii […].

20

16. I. Sprawność 
rachunkowa.

2. Działania na liczbach 
naturalnych. Uczeń: 10) oblicza 
kwadraty i sześciany liczb 
naturalnych;
 11) stosuje reguły dotyczące 
kolejności wykonywania działań.

76

17. I. Sprawność 
rachunkowa.

3. Liczby całkowite. Uczeń: 
5) wykonuje proste rachunki 
pamięciowe na liczbach 
całkowitych. 

36

18. II. Wykorzystanie i 
tworzenie informacji.

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. 
Uczeń: 1) opisuje część danej 

72

14



całości za pomocą ułamka.
19. IV. Rozumowanie i 

tworzenie strategii.
14. Zadania tekstowe. Uczeń: 
5) do rozwiązywania zadań 
osadzonych w kontekście 
praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki i 
geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne 
poprawne metody.

64

20. III. Modelowanie 
matematyczne.

5. Działania na ułamkach zwykłych i
dziesiętnych. Uczeń: 
5) oblicza ułamek danej liczby 
naturalnej. 12. Obliczenia 
praktyczne. Uczeń: 
3) wykonuje proste obliczenia 
zegarowe na godzinach, minutach 
[…].

88

21. III. Modelowanie 
matematyczne.

12. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 
2) w przypadkach osadzonych w 
kontekście praktycznym oblicza 
procent danej wielkości w stopniu 
trudności typu 50%, 10%, 20%. 
2. Działania na liczbach 
naturalnych. Uczeń: 2) […] 
odejmuje liczby naturalne 
wielocyfrowe […].

60

22. IV. Rozumowanie i 
tworzenie strategii.

2. Działania na liczbach 
naturalnych. Uczeń: 6) porównuje 
różnicowo i ilorazowo liczby 
naturalne. 
11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 
2) oblicza pola: kwadratu, 
prostokąta [...] przedstawionych na 
rysunku [...]. 
14. Zadania tekstowe. Uczeń: 
3) dostrzega zależności między 
podanymi informacjami.

72

23. II. Wykorzystanie i 
tworzenie informacji.

7. Proste i odcinki. Uczeń: 
2) rozpoznaje odcinki i proste 
prostopadłe i równoległe; 
5) wie, że aby znaleźć odległość 
punktu od prostej, należy znaleźć 
długość odpowiedniego odcinka 
prostopadłego.

60

24. II. Wykorzystanie i 
tworzenie informacji.

11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 
4) oblicza objętość i pole 
powierzchni prostopadłościanu przy
danych długościach krawędzi.

32

25. II. Wykorzystanie i 
tworzenie informacji.

2. Działania na liczbach 
naturalnych. Uczeń: 1) dodaje i 
odejmuje w pamięci liczby 
naturalne dwucyfrowe […]; liczbę 
jednocyfrową dodaje do dowolnej 
liczby naturalnej […]. 

60
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13. Elementy statystyki opisowej. 
Uczeń: 
2) odczytuje i interpretuje dane 
przedstawione w tekstach, 
tabelach, diagramach i na 
wykresach. 
14. Zadania tekstowe. Uczeń: 
1) czyta ze zrozumieniem prosty 
tekst zawierający informacje 
liczbowe.

26. III. Modelowanie 
matematyczne.

12. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 
8) oblicza rzeczywistą długość 
odcinka, gdy dana jest jego długość
w skali […]; 
6) zamienia i prawidłowo stosuje 
jednostki długości […].

51

27. IV. Rozumowanie i 
tworzenie strategii.

14. Zadania tekstowe. Uczeń: 
4) dzieli rozwiązanie zadania na 
etapy, stosując własne, poprawne, 
wygodne dla niego strategie 
rozwiązania; 
5) do rozwiązywania zadań 
osadzonych w kontekście 
praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki i 
geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne 
poprawne metody. 
11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 
4) oblicza objętość […] 
prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi; 
5) stosuje jednostki objętości i 
pojemności: litr, mililitr, dm3 , m3 , 
cm3 , mm3 .

31

3. Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań 
ogólnych

Tabela 11. Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań
ogólnych

I. Sprawność rachunkowa 44%      (Dolny Śląsk 52%)
II. Wykorzystywanie i 
tworzenie informacji

61,6%  (Dolny Śląsk 69%)

III. Modelowanie 66,3%  (Dolny Śląsk 62%)
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matematyczne
IV. Rozumowanie i 
tworzenie strategii

55,6%  (Dolny Śląsk 52%)

4. Komentarze na podstawie łatwości badanych 
zadaniami wymagań

Tabela 12. Łatwość badanych zadaniami wymagań

Interpretacj
a

Bardzo 
trudne

Trudne Umiarkow
anie 
trudne

Łatwe Bardzo 
łatwe

Wartość 
wskaźnika 
łatwości

0,00-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-
0,89

0,90-
1,00

Zadania 
zamknięte

- 15, 17, 24 19, 21, 23 14, 16,
18, 20,

22

-

Zadania 
rozszerzonej 
odpowiedzi

- 27 25, 26 - -

Zadania 
krótkiej 
odpowiedzi

- - - - -

Zadania matematyczne na tegorocznym sprawdzianie
badały  wszystkie  wymagania  ogólne  podstawy
programowej  z  matematyki.  Sprawność  rachunkowa
szóstoklasistów  była  sprawdzana  trzema  zadaniami
zamkniętymi różnych typów. Wśród zadań, które badały
wykorzystanie  i  tworzenie  informacji,  były  cztery
zamknięte  (trzy  wyboru  wielokrotnego  i  jedno  typu
prawda-fałsz)  oraz  jedno  zadanie  otwarte  krótkiej
odpowiedzi. Poziom ich wykonania wyniósł 61,6%

 ( Dolny Śląsk -69%). Wśród zadań, które sprawdzały
modelowanie  matematyczne,  wystąpiły  dwa  zadania
zamknięte  oraz  jedno  otwarte  krótkiej  odpowiedzi.  Z
tymi zadaniami uczniowie naszej szkoły poradzili sobie
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najlepiej  (66,3%, Dolny Śląsk –  62%).  Rozumowanie i
tworzenie  strategii  badane  było  w  arkuszu  dwoma
zadaniami  zamkniętymi  (jedno  zadanie  wyboru
wielokrotnego  i  jedno  zadanie  prawda-fałsz)  oraz
zadaniem  otwartym  rozszerzonej  odpowiedzi.
Wymaganie to wypadło na 55,6% (Dolny Śląsk – 52%).
Treść kilku zadań matematycznych została uzupełniona
rysunkami  pomocniczymi  (zadania:  18.,  22.,  23.,  24.,
26. i 27.) oraz diagramem (zadanie 25.).

Najłatwiejsze  dla  naszych  uczniów  okazało  się
zadanie  20,  badające  modelowanie  matematyczne
(poziom  wykonania  88%).  Należało  w  nim  wykonać
obliczenia dotyczące między innymi czasu.
Uczniowie dobrze też poradzili sobie z zadaniem 14, w
którym  należało  podać  liczbę  tomów  encyklopedii
znalezionych  na  strychu  przez  czterech  braci.  Łatwe
były też dla uczniów zadania 16, 18 i 22.
Zadanie 16.  badało umiejętność obliczania kwadratów i
sześcianów liczb  naturalnych przy  zastosowaniu reguł
dotyczących  kolejności  wykonywania  działań  (poziom
wykonania  76%,  Dolny  Śląsk  -  72%).  W  zadaniu  18.
zdający  musieli  określić,  z  ilu  kwadratów  składa  się
dana figura i jaką część tej figury zacieniowano (poziom
wykonania 72%, Dolny Śląsk – 80%). Tak samo trudne
było zadanie 22. (poziom wykonania 72%, Dolny Śląsk –
tylko 58%). Rozwiązanie tego zadania wykraczało poza
rozpoznawanie  obiektów  na  rysunku  i  wymagało  od
szóstoklasistów  wykazania  się  umiejętnościami
porównywania  różnicowego  i  ilorazowego  liczb
naturalnych,  obliczania  pól  kwadratów  i  prostokątów
oraz  dostrzegania  zależności  między  informacjami
zamieszczonymi na rysunku pomocniczym oraz w treści
zadania. 

Zadania,  które  przysporzyły  naszym  uczniom
najwięcej  problemów to  zadania  zamknięte:  15.  i  17.
oraz  zadania  tekstowe  24.  i  27.  Należały  one  do
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kategorii  zadań  trudnych.  Żadne  natomiast  z  zadań
sprawdzianu nie osiągnęło wskaźnika łatwości niższego
niż  0,19,  czyli  nie  okazało  się  dla  naszych  uczniów
bardzo trudne. Dużą trudność sprawiło zadanie 15., w
którym zdający musieli wykazać się znajomością zasad
mnożenia  i  dzielenia  ułamków  dziesiętnych  bez
konieczności wykonywania tych działań. Wystarczyło, by
uczeń  zauważył,  że  odpowiednia  zmiana  położenia
przecinków  w  danych  liczbach  nie  skutkuje  zmianą
wartości wyrażeń. W sytuacji, gdy uczeń nie zastosował
takiego  sposobu  rozwiązania,  mógł  wykazać  się
umiejętnością  stosowania  algorytmów  mnożenia  i
dzielenia ułamków dziesiętnych. Było to najtrudniejsze
zadanie w całym arkuszu dla uczniów całej Polski. Jego
poziom  wykonania  wyniósł  w  naszej  szkole  zaledwie
20%, natomiast na Dolnym Śląsku - 33%. Zadanie 27.
(poziom wykonania 31%) badało umiejętność obliczania
objętości  prostopadłościanu,  przy  czym  jego
rozwiązanie wymagało znajomości wzoru na objętość tej
bryły.  Najwięcej  niepowodzeń  przy  rozwiązywaniu
zadania  27.  spowodowanych  było  stosowaniem
niewłaściwej  metody  obliczania  pojemności  skrzynki,
której  rysunek z  opisanymi  długościami  odpowiednich
krawędzi  zamieszczono  w  zadaniu.  Wielu  uczniów
zamiast  objętości  wyznaczało  pole  powierzchni
całkowitej  lub  częściowej  prostopadłościanu,  inni
wyznaczali  sumę  długości  jego  krawędzi.  Należy
zauważyć,  że  umiejętność  obliczania  objętości
prostopadłościanu badana była także zadaniem 24., w
którym  zamieszczono  rysunki  sześcianu  i
prostopadłościanu z zaznaczonymi na nich sześcianami
jednostkowymi. Uczeń mógł wykorzystać te rysunki do
obliczenia objętości bez korzystania ze wzorów. Poziom
wykonania zadania 24. wyniósł 32%.

5. Wnioski i rekomendacje
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 Uczniowie dobrze poradzili sobie z 
wykonywaniem działań na liczbach naturalnych i 
ułamkach zwykłych oraz z rozpoznaniem odcinka
będącego wysokością trójkąta. 

 Zdający mieli kłopot z wykonywaniem działań na 
ułamkach dziesiętnych. Istotne więc wydaje się 
zwiększenie liczby ćwiczeń utrwalających 
prawidłowe stosowanie algorytmów działań na 
ułamkach dziesiętnych. Ważne jest, aby 
uczniowie dobrze rozumieli reguły dotyczące 
„przesuwania przecinka” w liczbach dziesiętnych
przy ich mnożeniu lub dzieleniu. 

 Szóstoklasistom trudność sprawiało obliczanie 
objętości prostopadłościanu, szczególnie w 
przypadku, gdy konieczne było posłużenie się 
odpowiednim wzorem. Mylili również objętość 
bryły z polem powierzchni. Dobrze byłoby w 
procesie nauczania uwzględnić większą liczbę 
ćwiczeń kształtujących pojęcia objętości i pola 
powierzchni, np. przez budowanie brył z 
podanych elementów, rozklejanie modeli brył i 
„rozkładanie” ich na płaszczyźnie.

IV JĘZYK ANGIELSKI

1. Opis arkusza standardowego

 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego 
typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań 
na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania 
sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II 
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etapu edukacyjnego w czterech obszarach: rozumienie 
ze słuchu (15 zadań), rozumienie tekstów pisanych (11 
zadań), znajomość funkcji językowych (8 zadań) oraz 
znajomość środków językowych (6 zadań). Za poprawne
rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 
punktów. Na rozwiązanie arkusza uczeń otrzymał 45 
minut, w wypadku uczniów z dysleksją czas można było 
wydłużyć do 70 minut.

1.Wyniki uczniów w procentach

Tabela 13. Wyniki uczniów w procentach

Liczba 
uczniów

Minimum Maksimu
m

Mediana Modalna Średnia

25 45% 100% 85% 85% i
100%

83,2%

Wynik najniższy (45%) osiągnął 1 uczeń, wyniki 85% i 
100% (modalna) – po 5 uczniów, wyniki najwyższe 
(100%) - 5 uczniów.

2. Wyniki 
uczniów na 
skali 
staninowej 

Tabela 14. 
Wyniki 
uczniów na 
skali 
staninowej

21

Stanin Ilość 
wyników

Przedział w 
procentach

1   /najniższy 1 0%                     
2   /bardzo 
niski

0 4%                    (1 
wynik)

3   /niski 3 8%                    (2 
wyniki)

4   /niżej 
średni

8 20%                  (5 
wyników)

5   /średni 6 28%                  (7 
wyników)

6  / wyżej 
średni

3 12%                  (3 
wyniki)

7   /wysoki 2 8%                    (2 
wyniki)

8   /bardzo 
wysoki

2 0%                 

9   /najwyższy 0 20%                   (5 
wyników)



Średnio wyniki naszej szkoły plasują się na poziomie 
wyników wysokich, czyli na siódmym staninie.

3. Poziom wykonania zadań

Tabela 15. Poziom wykonania zadań

Wymagania
ogólne

Nr
zad.

Wymagania szczegółowe Poziom
wykonani
a zadania

III. 
Rozumienie
wypowiedzi
(ustnych) 

tj. 
Rozumienie ze

słuchu

1.1 2.5) Uczeń rozumie intencje rozmówców. 96
1.2. 2.3) Uczeń rozumie ogólny sens prostego

tekstu.
100

1.3. 2.5) Uczeń rozumie intencje rozmówców. 96
2.1.
2.2.
2.3.

2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych.

84
76
76

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje 
szczegółowe w tekście słuchanym.

88
100
92
88

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje 
szczegółowe w tekście słuchanym.

72
64

92

96

4.5. 2.1) Uczeń reaguje na polecenia. 92
IV. 

Reagowanie na
wypowiedzi 

tj.
 Znajomość

funkcji
językowych

5.1. 6.5) Uczeń prosi o informacje. 72
5.2. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń udziela 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów.

92

5.3. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 92
6.1. 6.4) Uczeń mówi, co posiada. 92
6.2. 6.1) Uczeń przedstawia członków swojej 

rodziny.
88

6.3. 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 100
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6.4. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń udziela 
odpowiedzi.

92

6.5. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń udziela 
odpowiedzi.

84

I. 
Znajomość
 środków 

językowych

 7.1.
1. Uczeń posługuje się bardzo 
podstawowym zasobem środków 
językowych.

100
 7.2. 88
 7.3. 100

 8.1.
1. Uczeń posługuje się bardzo 
podstawowym zasobem środków 
językowych.

64
8.2. 68
8.3. 48

II. 
Rozumienie
wypowiedzi

(pisemnych) 

tj. 
Rozumienie

tekstów
pisanych

9.1.
3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

80
9.2. 72
9.3. 72

10.1.
3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 
szczegółowe w tekście.

80
10.2. 60
10.3. 76
10.4. 56
11.1.

3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 
szczegółowe w tekście.

96
11.2. 80
11.3. 84
11.4. 72

4. Średnie wyniki uczniów w zakresie 
poszczególnych obszarów umiejętności

Tabela 16. Średnie wyniki uczniów w zakresie 
poszczególnych obszarów umiejętności
I. Rozumienie ze słuchu 78%            Dolny Śląsk – 

84%
II. Znajomość funkcji 
językowych

75%            Dolny Śląsk – 
79%

III. Znajomość środków 
językowych

88%            Dolny Śląsk – 
72%

IV. Rozumienie tekstów 
pisanych

89%            Dolny Śląsk – 
72%
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5. Komentarz

 Szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu w 
2015 r. po raz pierwszy rozwiązywali zadania 
sprawdzające znajomość języka obcego nowożytnego. 
Zadania te sprawdzały opanowanie umiejętności 
językowych w zakresie następujących obszarów: 

 rozumienie ze słuchu 
 znajomość funkcji językowych
  znajomość środków językowych 
 rozumienie tekstów pisanych. 

Za rozwiązanie wszystkich zadań w tegorocznym 
sprawdzianie z języka angielskiego uczniowie naszej 
szkoły  uzyskali średnio 83% punktów ( województwo 
dolnośląskie – 78%) . Szóstoklasiści najlepiej poradzili 
sobie z rozumieniem tekstów pisanych, za które 
otrzymali średnio 84% punktów. Podobnie wysoki wynik 
(88% punktów) uzyskali za zadania sprawdzające 
znajomość środków językowych. Nieco większym 
wyzwaniem okazały się zadania sprawdzające 
rozumienie ze słuchu oraz znajomość funkcji 
językowych, za które uczniowie uzyskali  średni wynik 
odpowiednio 75% i 78% punktów. 

Za aż pięć zadań uczniowie naszej szkoły uzyskali 
100% punktów. Były to zadania: 1.2; 3.2; 6.3; 7.1; 7.3. 
Należały do różnych obszarów umiejętności. Do zadań 
bardzo łatwych (współczynnik łatwości powyżej 0.9) 
należały również zadania: 1.1; 1.3; 3.3; 4.3; 4.4 4.5; 5.2;
5.3; 6.1; 6.4 ; 11.1. (w sumie aż 11 zadań).

Najtrudniejszym  zadaniem dla naszych uczniów było 
zadanie 8., za które otrzymali średnio 60% punktów. 
Dotyczyło ono znajomości środków językowych.  
Zadanie 8. wymagało od uczniów uzupełnienia luk w 
tekście odpowiednimi słowami z ramki. Można 
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przypuszczać, że błędny dobór słów do luk w tekście 
spowodowany był zarówno nieznajomością słownictwa 
dotyczącego zjawisk pogodowych związanych z zimą i 
sposobami spędzania czasu o tej porze roku, jak i 
brakiem zrozumienia kontekstu, w jakim te słowa miały 
być użyte. Średnie wyniki uczniowie uzyskali w zadaniu 
8.1. Ponad 64% zdających właściwie zinterpretowało 
kontekst wypowiedzi, z którego wynika, że wróciła zima 
i wszystkie drzewa, domy i ulice są białe (Winter is 
back. The trees, houses and streets are all white.) i 
poprawnie uzupełniło lukę słowem śnieg (snow). 
Najwięcej problemów sprawiło uczniom dobranie 
odpowiedniego słowa do luki 8.3. Poprawnie wykonało 
to zadanie tylko 48% uczniów. W tym konkretnym 
przypadku ważne było nie tylko dobranie słowa 
pasującego do kontekstu, ale również użycie go w 
poprawnej formie gramatycznej. Duża część uczniów 
wybierając błędną odpowiedź D. prawdopodobnie 
kierowała się wyłącznie kontekstem i znaczeniem słowa,
które logicznie mogło uzupełniać lukę, a nie zwróciła 
uwagi na występujący w zdaniu czasownik go, po 
którym wymagane jest użycie formy gerundialnej (go 
skating) a nie bezokolicznikowej (go ski).

6. Wnioski i rekomendacje 

Powyższa analiza wyników sprawdzianu wskazuje, że 
szczególny nacisk należy położyć na:

 rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów 
pisanych. Osiągnięcie najwyższych wyników w 
sprawdzianie zależy w dużej mierze od dobrze 
rozwiniętej umiejętności czytania. Należy  
wykorzystywać różnego typu teksty, 
odzwierciedlające różnorodność sytuacji z życia 
codziennego, w tym teksty użytkowych różnego 
typu. Dobrze byłoby wprowadzić zwyczaj 
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wyznaczania limitów czasowych w trakcie ćwiczeń 
na rozumienie tekstów pisanych. Czas powinien 
być odpowiednio dostosowywany – tzn. 
odpowiednio krótki zwłaszcza w przypadku 
ćwiczeń, których celem jest doskonalenie 
umiejętności ogólnego rozumienia tekstu (jego 
głównej myśli , kontekstu, intencji ). 

  rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań 
sprawdzających umiejętność wyszukiwania 
informacji szczegółowych, zarówno w tekście 
pisanym, jak i słuchanym. Należy zachęcić uczniów
do uważnego czytania poleceń i niepodejmowania 
decyzji o wyborze odpowiedzi zbyt pochopnie. 
Wskazane jest uświadomienie uczniom jak istotne 
jest uważne i dokładne przeczytanie/wysłuchanie 
każdego tekstu do końca, jak również 
niesugerowanie się kolejnością informacji, w jakiej 
pojawiają się w danym tekście. Nauczyciele 
powinni zwracać uwagę na to, żeby uczniowie w 
trakcie czytania/słuchania skupiali się nie tylko na 
pojedynczych słowach, ale przede wszystkim na 
kontekście oraz celu, w jakim te słowa zostały 
użyte. Ćwicząc z uczniami tę umiejętność pomocne
może być również zachęcanie uczniów do 
wyszukiwania w tekście nie tylko fragmentów 
tekstu stanowiących uzasadnienie poprawnej 
odpowiedzi, ale też znajdowania tych fragmentów, 
które pozwalają stwierdzić, dlaczego pozostałe 
odpowiedzi nie są poprawne i jakie informacje lub 
wyrażenia użyte w tekście na to wskazują.

  rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań 
sprawdzających znajomość środków językowych, w 
szczególności zadań opartych na tekście. Dobrą 
praktyką powinno być zachęcenie uczniów do 
podzielenia pracy nad tym zadaniem na dwa etapy.
Najpierw uczniowie powinni zrozumieć ogólny sens 
całego tekstu, zastanowić się, jakich informacji w 
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nim brakuje i w ten sposób dokonać wstępnej 
selekcji słów, które logicznie, zgodnie z kontekstem
mogłyby pasować do danej luki. Ostateczna 
selekcja może być jednak dokonana dopiero po 
rozważeniu, które z branych pod uwagę opcji 
uzupełnienia luk pasują również pod względem 
gramatycznym (np. zgodność liczby, stopnia 
przymiotnika, formy czasownika, zaimka). 

  rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań 
sprawdzających znajomość funkcji językowych. 
Szczególnie trudne, zwłaszcza dla uczniów, którzy 
uzyskali najniższe wyniki, są te zadania, w których 
cała sytuacja opisana jest w języku angielskim. 
Może należy  więc  ograniczyć użycie języka 
ojczystego podczas zajęć oraz motywować uczniów
do interakcji między sobą,  jak również z 
nauczycielem w języku obcym i zbliżenia 
komunikacji w klasie do naturalnych sytuacji 
komunikacyjnych. Pomocnym może się okazać 
angażowanie uczniów w ćwiczenia wymagające od 
nich ustnego reagowania w typowych sytuacjach 
życia codziennego, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności wyszczególnionych w
podstawie programowej np. zadawania pytań o 
wiek, miejsce zamieszkania, upodobania, emocje 
innych osób itp.

V  Uwarunkowania kontekstowe

Na zakończenie warto wymienić czynniki, niezależne od 
pracy szkoły, które niewątpliwie mają istotne znaczenie 
na wynik sprawdzianu. Należą do nich na przykład:

 Poziom aspiracji uczniów i ich rodziców,
 Warunki mieszkaniowe i finansowe rodziny,
 Czas, który Rodzice chcą i mogą poświęcić dziecku, 

by wspomóc jego rozwój, 
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 Stan zdrowia ucznia, w tym również w dniu 
sprawdzianu, 

Wyniki ankiety, którą przeprowadzono w II półroczu roku
szkolnego 2014/2015 wśród rodziców naszej szkoły, być
może wskażą elementy, które  mają dodatkowy wpływ 
na wyniki szkoły. 

 VI  Porównanie wyników całościowych 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Żórawinie na tle wyników uczniów w 
Gminie Żórawina,  w województwie 
dolnośląskim i na tle wyników całego 
kraju.

Tabela 17. Porównanie wyników całościowych
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VI    Porównanie wyników uczniów SP w
Żórawinie z poszczególnych 
przedmiotów na tle gminy, 
województwa i kraju

Tabela 18. Porównanie wyników z poszczególnych 
przedmiotów

Język polski Matematyka Język angielski
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75,3

53

83,2

74,6

55,1

76,4

72,7

59,1

78,1

73
61

78

Szkoła

Gmina Żórawina

województwo

Polska
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