
Sprawdzian
w szóstej klasie
szkoły podstawowej
w województwie
dolnośląskim
i opolskim
w 2005 roku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
we Wrocławiu

Raport

Wrocław 2005

2 
   0

    
0 

   5



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
we Wrocławiu 

 
 

 
Sprawdzian  

w szóstej klasie 
 szkoły podstawowej 

 w województwie  
dolnośląskim i opolskim 

 w 2005 roku 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław 2005



Przygotował Zespół Pracowników  
          Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright by Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści 
 
Wstęp    4 
 
Rozdział I. Organizacja i przebieg sprawdzianu w roku 2005    5 

1. Uczniowie na sprawdzianie    5 

2. Przygotowanie szkół do przeprowadzenia sprawdzianu    7 

3. Zewnętrzni obserwatorzy przebiegu sprawdzianu    7 

4. Przebieg sprawdzianu    8 

5. Odbiór materiałów egzaminacyjnych ze szkół    9 

6. Organizacja i przebieg sprawdzania prac   10 

7. Ustalenie wyników sprawdzianu i przekazanie ich do szkół    11 

8. Wgląd do prac uczniowskich    11 
 
Rozdział II. Wyniki sprawdzianu standardowego (zestaw S-A1)    12 

1. Ogólne wyniki uczniów    12 

2. Łatwość zadań sprawdzianu    14 

3. Stopień opanowania umiejętności przez uczniów    17 

4. Wyniki uczniów z dysleksją    21 

5. Średnie wyniki szkół    22 

6. Przedziały skali staninowej w latach 2002–2005    23 
 
Rozdział III. Wyniki sprawdzianu dla uczniów słabowidzących i niewidomych                              

(zestawy S-A4, A5, A6)    24 
 
Rozdział IV. Wyniki sprawdzianu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących (zestaw S-A7)    28 
 
Rozdział V. Wyniki sprawdzianu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim      

(zestaw S-A8)    32 
 
Rozdział VI. Wnioski i rekomendacje    36 
 



Wstęp 
 

Przekazujemy Państwu RAPORT „Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej w wojewódz-
twie dolnośląskim i opolskim w 2005 roku”. Podobnie jak w roku ubiegłym stanowi on rozwinięcie         
i uzupełnienie, przesłanej do szkół w czerwcu br., jego części pierwszej, zawierającej: 

• wybrane dane statystyczne (liczby szkół i uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w naszym 
okręgu, wyniki w różnych warstwach), 

• indywidualne wyniki uczniów według oddziałów i rodzajów zestawów, 
• łatwości zadań w poszczególnych oddziałach (tylko dla zestawu standardowego), 
• materiały do analizy wyników uczniów w szkole (opisy i kartoteki wykorzystanych na spraw-

dzianie zestawów zadań), 
• wskazówki metodyczne dla nauczycieli o sposobie komunikowania wyników uczniom, 
• propozycję wykorzystania wyników do ewaluacji pracy szkoły. 
Materiały te z pewnością posłużyły szkolnej analizie wyników tegorocznego sprawdzianu, a następ-

nie sformułowaniu, wynikających z tej analizy, wniosków do pracy rady pedagogicznej w roku szkolnym 
2005/2006. 

Przekazane obecnie opracowanie pozwoli spojrzeć na wyniki szkoły w kontekście osiągnięć uczniów 
i szkół w całym okręgu egzaminacyjnym we wszystkich badanych obszarach umiejętności. 

Zachęcając wszystkich odbiorców RAPORTU do wnikliwej jego lektury, proponujemy także re-
fleksję nad wnioskiem sformułowanym w sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poświęco-
nym podsumowaniu tegorocznych sprawdzianów w skali kraju. 

„Analizując wyniki sprawdzianu, należy pamiętać, że co roku stosuje się testy, które obejmują 
częściowo inne treści i mają różny stopień trudności. Nie należy zatem wprost porównywać surowych 
(punktowych lub procentowych) wyników z kolejnych lat” (str. 5). 

RAPORT, jak zwykle, zawiera szczegółową informację o organizacji i przebiegu sprawdzianu 2005 r. 
w szkołach województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz wnioski wynikające z jego obserwacji i analiz 
dokumentacji egzaminacyjnej.  

 
 

*  *  * 
 
Za bardzo dobrą współpracę w roku szkolnym 2004/2005 dziękujemy serdecznie: 
• Przewodniczącym i Członkom Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, 
• Przewodniczącym i Członkom zespołów egzaminatorów zewnętrznych, 
• Kuratorom i Wizytatorom Kuratoriów Oświaty we Wrocławiu i Opolu. 

 



Rozdział I 
 

Organizacja i przebieg sprawdzianu 
w roku 2005 

 
Zasady i tryb przeprowadzania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucz-
niów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. 
nr 199, poz. 2046) oraz w rozporządzeniach z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych... (Dz.U. z 2005 r. nr 19, 
poz. 166 i 167). 

 
1. Uczniowie na sprawdzianie 

 
 Do sprawdzianu w dniu 5 kwietnia 2005 r. przystąpiło 46 251 uczniów klas szóstych z 1196 szkół 
podstawowych w województwie dolnośląskim i opolskim. W porównaniu z rokiem 2004 jest to mniej 
o 4192 uczniów i 47 szkół. W porównaniu z rokiem 2002 populacja szóstoklasistów zmniejszyła się 
o 7388 uczniów, a liczba szkół zmalała o 94.   

 
Liczby uczniów i szkół na sprawdzianie 5 kwietnia 2005 r. 

 
Uczniowie Szkoły Warstwa 

liczba % liczba % 

okręg 46 251 100 1196 100 

woj. dolnośląskie 33 737 73 807 67 

woj. opolskie 12 514 27 389 33 

miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 10 265 22 169 14 

miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 10 531 23 154 13 

miasto do 20 tys. mieszkańców 9876 21 176 15 

wieś 15 579 34 697 58 

szkoły publiczne 45 764 99 1153 96 

szkoły niepubliczne 487 1 43 4 

 
 Najwięcej szkół podstawowych jest zlokalizowanych na wsi (58%). Uczęszczało do nich ponad 

34% uczniów przystępujących do sprawdzianu na terenie OKE we Wrocławiu.  
Liczba uczniów piszących sprawdzian w szkołach niepublicznych stanowi zaledwie 1% wszystkich 

szóstoklasistów. 
Dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych bądź losowych nie mogli pisać sprawdzianu kwiet-

niowego, przeprowadzono sprawdzian w terminie dodatkowym w dniu 7 czerwca 2005 r. Przystąpiło do 
niego 107 uczniów. 48 uczniów zostało zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ze 
względu na stan zdrowia. Ponadto w okręgu było  zwolnionych ze sprawdzianu 41 laureatów konkursów, 
którzy otrzymali zaświadczenia z najwyższymi wynikami.  

Większość szóstoklasistów rozwiązywała zestaw standardowy (S-A1-052) przeznaczony dla uczniów 
bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową, stwierdzoną przez poradnię psychologiczno-peda-
gogiczną. Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim pisali sprawdzian w formie dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. 
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Liczby uczniów rozwiązujących poszczególne zestawy zadań  
na sprawdzianie 5 kwietnia 2005 r. 

 
Woj. dolnośląskie Woj. opolskie Ogółem w okręgu Kod  

zestawu Przeznaczenie liczba % liczba % liczba % 
33 088 98,1 12 208 97,6 45 296 97,9 

w tym dyslektycy: w tym dyslektycy: w tym dyslektycy: S-A1-052 
dla uczniów bez dysfunkcji 
i uczniów z dysleksją 
rozwojową  8,9  8,5  8,7 

S-A4-052 
S-A5-052 
S-A6-052 

dla uczniów słabowidzących 
(A4, A5) i niewidomych (A6 
– druk w brajlu) 

39 0,1 19 0,1 58 0,1 

S-A7-052 dla uczniów słabosłyszących 
i niesłyszących 70 0,2 13 0,1 83 0,2 

S-A8-052 dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 540 1,6 274 2,2 814 1,8 

 Ogółem 33 737 100,0 12 514 100,0 46 251 100,0 
 
Wśród uczniów rozwiązujących zestaw standardowy uczniowie z dysleksją rozwojową stanowili 

8,7%. Odsetek uczniów w okręgu korzystających w tym roku z dostosowania sprawdzianu pod kątem 
dysleksji rozwojowej jest niewiele wyższy od ubiegłorocznego. Wyraźniejszy wzrost można było obser-
wować w poprzednich latach. Na sprawdzianie w 2002 r. uczniowie z dysleksją stanowili 5,5% wszyst-
kich piszących, w 2003 r. – 7,2%, a w 2004 r. – 8,6%. Chociaż w tym roku odsetek tych uczniów           
w okręgu nieznacznie się zwiększył, to w wielu powiatach woj. dolnośląskiego i w większości powiatów 
woj. opolskiego obserwuje się jego zmniejszenie się w stosunku do roku 2004. Ciągle zwraca uwagę 
bardzo duże zróżnicowanie liczb dyslektyków w powiatach (od 1,1% do 20,0%).  

 
Udział uczniów z dysleksją na sprawdzianie w latach 2002–2005 

w województwie dolnośląskim i opolskim według powiatów (w procentach) 
 

Procent uczniów z dysleksją 
Powiaty 

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 
woj. dolnośląskie     

bolesławiecki 2,4 3,9 4,9 6,0 
dzierżoniowski 0,6 0,8 1,0 2,0 
głogowski 1,0 1,3 1,7 1,7 
górowski 13,9 15,4 16,0 14,0 
jaworski 3,1 3,9 5,3 6,9 
jeleniogórski 6,9 10,1 8,3 10,0 
kamiennogórski 0,5 3,3 4,4 7,6 
kłodzki 1,0 1,7 3,7 3,5 
legnicki 1,6 2,7 6,9 7,8 
lubański 3,5 2,2 3,0 5,9 
lubiński 6,8 6,6 6,1 5,4 
lwówecki 5,3 6,6 8,6 8,4 
milicki 1,3 1,6 1,9 2,2 
oleśnicki 4,5 7,1 8,1 9,6 
oławski 8,2 10,8 9,2 7,9 
polkowicki 2,8 4,3 5,8 8,4 
strzeliński 1,0 0,6 1,3 1,1 
średzki 3,0 2,3 5,3 4,7 
świdnicki 1,9 3,5 4,7 6,1 
trzebnicki 2,7 5,9 11,3 11,4 
wałbrzyski* 1,9 1,9 3,3* 3,7 
wołowski 1,0 2,5 5,2 6,5 
wrocławski 4,3 4,9 8,3 10,2 
ząbkowicki 3,8 4,0 5,6 6,5 
zgorzelecki 2,2 2,9 5,3 6,5 
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złotoryjski 2,8 3,0 3,0 1,3 
m. Jelenia Góra 9,1 12,1 14,5 12,0 
m. Legnica 12,4 16,2 20,8 20,0 
m. Wrocław 10,6 12,3 16,2 18,1 

woj. opolskie     
brzeski 12,1 13,4 12,4 13,5 
głubczycki 5,5 5,8 6,7 6,3 
kędzierzyńsko-kozielski 5,4 4,8 5,0 3,7 
kluczborski 9,7 19,0 14,7 14,1 
krapkowicki 15,7 18,0 21,0 18,1 
namysłowski 5,7 9,3 6,6 1,9 
nyski 4,0 5,6 8,2 7,7 
oleski 3,6 3,9 3,0 3,4 
opolski 4,4 6,8 8,1 6,0 
prudnicki 0,6 0,2 1,5 2,1 
strzelecki 3,3 3,6 4,2 3,3 
m. Opole 16,3 23,4 24,1 18,4 

ogółem 5,5 7,2 8,6 8,7 
   * Od roku 2004 do powiatu wałbrzyskiego włączono miasto Wałbrzych.  

 
2. Przygotowanie szkół  

do przeprowadzenia sprawdzianu 
 

Na początku roku szkolnego 2004/2005 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opra-
cowała dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców, odpowiedzialnych 
za prawidłową organizację i przebieg sprawdzianu, broszurę zawierającą wszelkie niezbędne informacje 
i materiały. Broszurę przekazano do szkół w październiku 2004 r. 

W pierwszej połowie marca 2005 r. odbyło się 30 konferencji szkoleniowych dla przewodniczących 
szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców. Celem spotkań było przygotowanie ich do re-
alizacji zadań związanych z przeprowadzeniem w szkole sprawdzianu oraz uzgodnienie trybu i warun-
ków współdziałania i komunikowania się z OKE. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie szkół (nauczycieli, rodziców, uczniów) Okręgowa Komisja Egza-
minacyjna przygotowała zestawy zadań na próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych (zestaw stan-
dardowy i zestawy dostosowane dla uczniów z dysfunkcjami). Próbny sprawdzian odbył się w szkołach 
podstawowych województwa dolnośląskiego i opolskiego 5 stycznia 2005 r. Jego przeprowadzenie umo-
żliwiło uczniom zapoznanie się z sytuacją egzaminacyjną, sposobem kodowania zestawów i wypełniania 
kart odpowiedzi. Szkoły mogły przećwiczyć procedury obowiązujące na sprawdzianie kwietniowym 
oraz jego organizację. 

 
3. Zewnętrzni obserwatorzy  

przebiegu sprawdzianu 
 

Uczniowie z 1196 szkół w okręgu pisali sprawdzian w 5148 salach egzaminacyjnych. 
Jego przebieg był monitorowany przez 806 zewnętrznych obserwatorów i ekspertów upoważnionych 

bądź powołanych przez dyrektora OKE.  
Wśród obserwatorów najliczniejszą grupę w woj. dolnośląskim stanowili przedstawiciele organów 

prowadzących szkoły (prawie 45%), a w woj. opolskim – wizytatorzy KO (prawie 50%). Rolę ekspertów 
OKE pełnili najczęściej nauczyciele (ponad 80%). 
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Zewnętrzna obserwacja przebiegu sprawdzianu 
 

Obserwatorzy/eksperci OKE Woj. 
dolnośląskie 

Woj.  
opolskie Ogółem 

Obserwatorzy  
Wizytatorzy kuratoriów oświaty 44 47 91 
Pracownicy samorządów terytorialnych 76 42 118 
Pracownicy ośrodków metodycznych 49 7 56 

Eksperci    
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych 59 34 93 
Nauczyciele innych szkół 346 102 448 

Ogółem 574 232 806 
 
Na ogół do szkoły kierowano jednego obserwatora lub eksperta, ale w wypadku szkół z wieloma 

salami egzaminacyjnymi było ich więcej. Zewnętrzni obserwatorzy i eksperci przez cały czas trwania 
sprawdzianu przebywali w wybranej przez siebie sali egzaminacyjnej. Ich praca polegała na obserwacji 
przebiegu sprawdzianu oraz dokonywaniu oceny zgodności z procedurami i instrukcjami CKE i OKE. 
Wszyscy otrzymali stosowne materiały informacyjne oraz arkusze obserwacji z kartą odpowiedzi, opra-
cowane przez OKE.  

Łącznie, podobnie jak w ubiegłym roku, obserwowano prawidłowość przebiegu sprawdzianu w po-
nad 60% szkół (ponad 16% sal egzaminacyjnych). Obserwacją objęto cały proces sprawdzianu. Każdy 
obserwator dostarczył 30 szczegółowych informacji o różnych, kolejnych etapach przebiegu sprawdzia-
nu, które posłużyły do ewaluacji procesu egzaminacyjnego.  

Przypomnijmy, że w 2003 roku obserwator zewnętrzny lub ekspert był obecny w około 45% szkół, 
a w roku 2002 w 35%. 

 
4. Przebieg sprawdzianu 

 
Sprawdzian w szkołach podstawowych w województwach dolnośląskim i opolskim przebiegał bez 

zakłóceń. Za jego prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie odpowiadało 1196 przewodniczących szkol-
nych zespołów egzaminacyjnych (najczęściej funkcję PSZE pełnili dyrektorzy szkół), którzy powołali 
łącznie 5148 zespołów nadzorujących (liczba ZN w okręgu odpowiada liczbie sal egzaminacyjnych).  

Z informacji uzyskanych z ankiet zewnętrznych obserwatorów/ekspertów OKE oraz ze szkolnej 
dokumentacji egzaminacyjnej przekazanej do OKE wynika, że szkoły były dobrze przygotowane do 
przeprowadzenia sprawdzianu i zapewniły uczniom właściwe warunki pracy.  

Zespoły nadzorujące podczas sprawdzianu w zdecydowanej większości skupiały się na obserwacji 
zdających i rzetelnym wypełnianiu wszystkich pozostałych zadań wynikających z procedur i instrukcji. 
Uchybienia zdarzały się sporadycznie i dotyczą, podobnie jak w ubiegłym roku, niespełna 1% sal egza-
minacyjnych.  

Stan techniczny i ilość otrzymanych materiałów egzaminacyjnych nie stanowiły przeszkody w spraw-
nym przeprowadzeniu sprawdzianu. Tylko nieliczne szkoły (2%) zgłosiły usterki w pojedynczych ze-
stawach (zły wydruk, puste strony, przestawione strony, przecięte strony, brak stron, brak karty odpo-
wiedzi). Odnotowano 62 zestawy wadliwie wydrukowane.  

563 zestawy – jak wynika z protokołów zbiorczych – zostały otwarte dla lektorów, którzy odczy-
tywali uczniom, zgodnie z zaleceniami poradni, tekst arkusza egzaminacyjnego.  

Indywidualny czas pracy uczniów potrzebny do rozwiązania zadań był zróżnicowany. Obserwa-
torzy/eksperci odnotowali, że większość lub wszyscy zdający pracowali do momentu ogłoszenia końca 
pracy w 61% sal. W 116 salach (15,1%) wszyscy uczniowie skończyli pracę przed upływem wyzna-
czonego czasu. 

Niestety, w dużym stopniu powtórzyły się mankamenty dotyczące pracy zespołów nadzorujących, 
mające miejsce w różnych fazach przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu w szkołach. W arkuszach 
obserwacji, protokołach ze szkół i protokołach egzaminatorów sprawdzianu odnotowano następujące 
nieprawidłowości w pracy ZN i odstępstwa od procedur (w nawiasach podano liczbę przypadków): 
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− mniejsza niż wymagana liczba członków ZN (22), 
− brak w składzie ZN nauczyciela z innej szkoły (10), 
− niewłaściwe rozmieszczenie stolików w sali egzaminacyjnej (3), 
− otwieranie w trakcie sprawdzianu przez członków ZN zestawów rezerwowych i zapoznawanie 

się z ich treścią (7), 
− niewłaściwe zachowanie członków ZN podczas sprawdzianu (zaglądanie do prac uczniów – 5, 

rozmowy z uczniami przy ich stolikach – 10, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zadań – 3, 
prowadzenie rozmów przez członków ZN i wykonywanie innych czynności niezwiązanych          
z obserwacją uczniów – 20), 

− niewłaściwe zachowanie uczniów podczas trwania sprawdzianu (głośne rozmowy – 2, próby po-
rozumiewania się – 3), 

− pomyłki członków ZN w oznaczeniach dysleksji ucznia (brak lub zbędne zaznaczenie – 37), 
− brak przeniesienia przez ZN kodu ucznia na matrycę znaków (1208 – czasami dotyczyło to 

wszystkich prac z danej sali), 
− brak na pracach naklejek z kodami kreskowymi (4), 
− niezgodność liczby prac podanej w opisie koperty z faktyczną liczbą prac w kopercie (1), 
− zapakowanie imiennych list uczniów razem z pracami do bezpiecznej koperty (27), 
− spakowanie do jednej koperty zestawów różnego rodzaju (10), 
− przekazanie do OKE niekompletnej dokumentacji egzaminacyjnej (brak protokołu zbiorczego – 24,  

ponadto kilkadziesiąt przypadków braku pieczęci, podpisów itp.). 
 Ponadto egzaminatorzy sprawdzianu odnotowali: 

− liczne przypadki pisania przez uczniów ołówkiem (317), 
− niewłaściwy sposób zaznaczania przez uczniów odpowiedzi na karcie – np. kółkami lub krzyży-

kami (286), 
− używanie przez uczniów korektora (56), 
− podpisywanie się przez uczniów imieniem i nazwiskiem w miejscu przeznaczonym na podpis 

egzaminatora (43).  
Chociaż lista odnotowanych nieprawidłowości, które są oczywistymi uchybieniami niektórych szkol-

nych zespołów egzaminacyjnych, jest długa, tylko w jednym przypadku zaistniała konieczność unie-
ważnienia sprawdzianu. Miało to miejsce w szkole, w której zespół nadzorujący pomyłkowo dał 
uczniom do rozwiązywania zestaw A8 zamiast zestawu standardowego A1. W wyniku tego błędu dwaj 
uczniowie musieli powtarzać sprawdzian w terminie dodatkowym.  

 
5. Odbiór materiałów egzaminacyjnych  

ze szkół 
 

 Bezpośrednio po sprawdzianie dyrektorzy szkół wrocławskich przekazywali materiały egzamina-
cyjne (czyli prace uczniów w bezpiecznych kopertach, zestawy niewykorzystane oraz wymaganą doku-
mentację przebiegu sprawdzianu w szkole) w punkcie odbioru zorganizowanym w siedzibie OKE we 
Wrocławiu. Tam, w wyznaczonych godzinach, materiały od PSZE odbierali protokolarnie pracownicy 
OKE wspomagani przez wizytatorów Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. 

Szkoły spoza Wrocławia (w tym szkoły z woj. opolskiego) przekazywały materiały po przepro-
wadzonym sprawdzianie umówionemu na ściśle określoną godzinę kurierowi. Poczta kurierska dostar-
czyła zabezpieczone przesyłki do OKE jeszcze w tym samym dniu (5 kwietnia) oraz następnego dnia 
rano. Taka forma przekazywania materiałów była wykorzystana po raz pierwszy w tegorocznej sesji 
egzaminacyjnej i bardzo usprawniła ten etap procesu sprawdzianu. Przypomnijmy, że w poprzednich 
latach prace uczniów i dokumentację egzaminacyjną przyjmowali od przewodniczących szkolnych ze-
społów egzaminacyjnych pracownicy OKE i upoważnieni wizytatorzy w wyznaczonych (w każdym 
powiecie) punktach odbioru. 

Dokumentacja ze szkół była w OKE na bieżąco analizowana i rejestrowana w formie elektronicznej. 
Umożliwiło to natychmiastowe wyjaśnianie ze szkołami wszelkich niezgodności i uzupełnianie ewen-
tualnych braków. Dzięki elektronicznej formie rejestracji materiałów przekazywanych przez szkoły moż-
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liwa była bieżąca weryfikacja ich kompletności, można też było zaraz po jej zakończeniu dokonać 
podsumowań.  

Równolegle z analizą i rejestracją dokumentacji egzaminacyjnej przygotowywano w OKE, zgodnie 
z opracowanym wcześniej przydziałem, prace uczniów do wysyłki dla zespołów egzaminatorów w ośrod-
kach oceniania. Ponieważ znana już była faktyczna liczba prac uczniowskich, możliwa była błyska-
wiczna aktualizacja protokołów przekazania prac do sprawdzenia w poszczególnych ZE.  

Wszystkie prace w OKE związane z odbiorem materiałów egzaminacyjnych ze szkół, analizą i po-
rządkowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem prac uczniowskich dla zespołów egzaminatorów i ich 
wysyłką za pośrednictwem poczty kurierskiej do ośrodków oceniania trwały dwa dni (6 i 7 kwietnia).  

W trakcie odbioru prac, porządkowania ich w OKE i przygotowywania przesyłek kurierskich do 
ośrodków oceniania zwracano uwagę, że bezpieczne koperty stosowane na sprawdzianie są bardzo nie-
wygodne. Są za duże i przez to w połowie puste. Różne zbędne napisy (nadawca, odbiorca, godzina) 
wprowadzały członków ZN w błąd. Trudności w porządkowaniu i przechowywaniu bezpiecznych ko-
pert, niedostosowanych wielkością do formatu prac, zgłaszali też później przewodniczący zespołów eg-
zaminatorów.  

Procedura odbioru materiałów ze szkół po sprawdzianie w terminie dodatkowym (7 czerwca) była 
identyczna: punkt odbioru w OKE dla szkół z Wrocławia, z pozostałych szkół – przesyłki kurierskie.  

 
6. Organizacja i przebieg sprawdzania prac 

 
Do sprawdzenia 46 251 prac uczniowskich ze sprawdzianu przeprowadzonego w szkołach 5 kwietnia 

2005 r. powołano 27 zespołów egzaminatorów, w tym jeden do sprawdzenia arkuszy niestandardowych. 
Do składu każdego zespołu egzaminatorów, oprócz przewodniczącego i egzaminatorów, powołano 
dwóch weryfikatorów merytorycznych (polonistę i matematyka) oraz asystenta technicznego. Łącznie 
powołano 521 egzaminatorów wpisanych do ewidencji OKE (357 z woj. dolnośląskiego i 164 z woj. 
opolskiego).  

Zespoły egzaminatorów pracowały w 14 ośrodkach oceniania usytuowanych w szkołach na terenie 
obu województw. W ośrodku wrocławskim, gdzie pracowało 8 zespołów, powołano koordynatora ośrod-
ka, który wspomagał przewodniczących tych zespołów w sprawach organizacyjnych i merytorycznych. 

Przekazanie prac do ośrodków (i ich odbiór po sprawdzeniu) odbywały się za pośrednictwem poczty 
kurierskiej. Przydział prac do zespołu gwarantował, że egzaminatorzy nie sprawdzili arkuszy uczniów ze 
swojego rejonu.  

Sprawdzanie prac było poprzedzone dwoma szkoleniami. Pierwsze miało miejsce w marcu 2005 r.    
i dotyczyło organizacji i procedur sprawdzania, drugie – bezpośrednio przed przystąpieniem egzamina-
torów do pracy – dotyczyło jednolitego stosowania ustalonych dla całego kraju schematów punktowania. 
Przewodniczący zespołów i weryfikatorzy byli szkoleni w OKE przez okręgowych koordynatorów 
sprawdzianu, a następnie przeprowadzali te szkolenia w ośrodkach oceniania dla egzaminatorów ze swo-
jego zespołu.  

Zespoły egzaminatorów miały rozpocząć pracę 8 kwietnia. Ze względu na żałobę narodową po 
śmierci Papieża termin sprawdzania prac został przesunięty o jeden dzień. Wszyscy powołani do pracy 
zostali powiadomieni o zmianie terminu. 

Egzaminatorzy sprawdzali prace uczniowskie dwa dni – 9 i 10 kwietnia. Weryfikacja poprawności 
punktowania i weryfikacja techniczna były prowadzone na bieżąco i kontynuowane jeszcze 11 kwietnia. 
Sprawdzanie odbywało się wyłącznie w ośrodkach oceniania, bez możliwości wynoszenia arkuszy egza-
minacyjnych poza obręb budynku.  

Średnio każdy z 441 egzaminatorów – członków zespołu sprawdził 105 prac uczniowskich. 
Przewodniczący i weryfikatorzy zweryfikowali łącznie ponad 8,5 tys. prac wypunktowanych przez egza-
minatorów (ponad 18%). Wszystkie zauważone rozbieżności w przyznanej przez egzaminatora i wery-
fikatora liczbie punktów wyjaśniano i korygowano na bieżąco.  

Asystenci techniczni zweryfikowali 100% kart odpowiedzi pod kątem kompletności i technicznej 
poprawności zaznaczeń dokonanych przez egzaminatorów.  

Dużym usprawnieniem była uruchomiona po raz pierwszy stała łączność internetowa między OKE 
a ośrodkami oceniania. Okręgowi koordynatorzy sprawdzianu, którzy odpowiadali za organizację spraw-
dzania prac i właściwy przebieg tego procesu, mieli możliwość stałego i szybkiego kontaktu z wszyst-
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kimi przewodniczącymi zespołów. Na bieżąco mogli rozpoznać i wyjaśnić wszelkie problemy, z jakimi 
zetknęli się egzaminatorzy w ośrodkach sprawdzania. Koordynatorzy okręgowi pozostawali również       
w stałej łączności z koordynatorem w CKE.  

Poza interpretowaniem nietypowych, niejednoznacznych, nieujętych w schemacie odpowiedzi roz-
wiązań uczniowskich, których punktowanie trzeba było konsultować z przewodniczącym zespołu, a na-
wet z koordynatorem, najwięcej problemów przysporzyło egzaminatorom korygowanie błędów popeł-
nionych przez zespoły nadzorujące (przenosili kody uczniów na matryce znaków, poprawiali błędne 
zaznaczenia na matrycach znaków, porządkowali prace według kodów – ponieważ nie zrobili tego 
członkowie ZN w szkołach).  

Prace uczniów ze sprawdzianu w terminie dodatkowym, który odbył się 7 czerwca 2005 r., były spraw-
dzane w OKE przez jeden czteroosobowy zespół egzaminatorów. 11 czerwca miało miejsce szkolenie 
egzaminatorów, a następnie sprawdzanie prac. Weryfikację przeprowadzali koordynatorzy okręgowi. 

 
7. Ustalenie wyników sprawdzianu  

i przekazanie ich do szkół 
 

Karty odpowiedzi uczniów z naniesionymi przez egzaminatorów punktami za zadania otwarte zo-
stały w OKE elektronicznie sczytane i zweryfikowane. Uzyskane pliki wynikowe zostały wprowadzone 
do bazy danych i połączone z danymi osobowymi uczniów. 

16 maja 2005 r. (zgodnie z terminem ustalonym przez wszystkie okręgowe komisje egzaminacyjne   
w kraju) szkoły, w których był przeprowadzany sprawdzian, otrzymały z OKE następujące materiały: 

− wydruki z indywidualnymi wynikami uczniów za poszczególne zadania, umiejętności kluczowe 
i za cały sprawdzian (według oddziałów i rodzajów zestawów), 

− wydruki z łatwościami zadań, umiejętności kluczowych oraz całego testu w poszczególnych 
oddziałach szkoły z odniesieniem do łatwości wyliczonej dla szkoły, gminy i województwa (dla 
zestawu standardowego), 

− wybrane dane statystyczne dotyczące wyników w okręgu z rozbiciem na warstwy, 
− materiały do analizy wyników w szkole (opisy zestawów zadań i ich kartoteki, wskazówki me-

todyczne dla nauczycieli o sposobie komunikowania wyników uczniom oraz propozycję wyko-
rzystania wyników do ewaluacji pracy szkoły), 

− indywidualne zaświadczenia dla uczniów z wynikami sprawdzianu. 
Każda szkoła otrzymała również czyste arkusze (taki rodzaj, jaki był w szkole zastosowany), pozys-

kane ze zwróconych zestawów niewykorzystanych. 
Szkoły z Wrocławia odbierały swoje wyniki i pakiety materiałów pomocniczych w siedzibie OKE. 

Do szkół spoza Wrocławia przesyłki zostały dostarczone pocztą kurierską. 
W identycznym trybie zostały ustalone wyniki sprawdzianu w terminie dodatkowym. Przekazano je 

do szkół 15 czerwca 2005 r. 

 
8. Wgląd do prac uczniowskich 

 
Każdy uczeń (oraz jego rodzice/opiekunowie) miał możliwość, po złożeniu pisemnego wniosku, 

obejrzeć swoją pracę w terminie ustalonym przez dyrektora OKE. Komunikat w tej sprawie został 
ogłoszony w Internecie 21 czerwca 2005 r. Późniejszy niż w latach poprzednich termin wglądu (ze 
względu na egzaminy maturalne) i inna formuła powiadomienia ewentualnych zainteresowanych (w po-
przednich latach odbywało się to również za pośrednictwem szkół) to najbardziej prawdopodobne 
przyczyny nikłego zainteresowania możliwością obejrzenia własnej pracy. Z prawa wglądu skorzystał 
zaledwie jeden uczeń spośród ponad 46 tys. piszących sprawdzian. 



Rozdział II 
 

Wyniki sprawdzianu standardowego  
(zestaw S-A1) 

 
Zestaw standardowy S-A1 pt. W wodzie rozwiązywało 45 296 szóstoklasistów w naszym okręgu. 

Byli to uczniowie bez dysfunkcji i uczniowie z dysleksja rozwojową. Za rozwiązanie wszystkich zadań 
zestawu mogli uzyskać 40 punktów. 

 
1. Ogólne wyniki uczniów 

 
Test okazał się dla uczniów łatwy. Za jego rozwiązanie uzyskali 74% punktów. Średni wynik          

w okręgu wyniósł 29,7 punktu (w woj. dolnośląskim: 29,6, w woj. opolskim: 29,8, średni wynik krajo-
wy:  29,5 punktu).  

Żaden uczeń nie otrzymał wyniku zerowego. Najniższy uzyskany wynik w okręgu to 2 punkty         
(5 uczniów), najwyższy – 40 punktów (753 uczniów). Najczęściej uczniowie uzyskiwali wynik 36 pun-
któw (3136 uczniów).  
 

Wyniki uczniów w warstwach (S-A1) 
 

Wynik średni Warstwa Liczba uczniów 
w pkt. w % 

Wynik 
najczęstszy 

Wynik 
najniższy 

Wynik 
najwyższy 

woj. dolnośląskie 33088 29,6 74,0 36 2 40 
woj. opolskie 12208 29,8 74,5 36 2 40 
okręg 45296 29,7 74,3 36 2 40 

 

miasto powyżej 100 tys.  10060 31,3 78 37 2 40 
miasto od 20 tys. do 100 tys. 10288 30,0 75 36 2 40 
miasto do 20 tys. 9642 29,2 73 34 2 40 
wieś 15306 28,7 72 35 3 40 

 

Szkoły publiczne 44813 29,6 74 36 2 40 
Szkoły niepubliczne 483 32,0 80 36 10 40 

 
Podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wyniki uzyskują uczniowie z miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. Wprawdzie różnica między ich wynikami a wynikami uczniów ze szkół wiejskich nieco 
zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku (o 0,5 pkt.), ale ciągle jest wyraźna – 2,6 punktu. W sto-
sunku do ubiegłego roku zmniejszyła się również (o 0,6 pkt.) różnica między wynikami uczniów szkół 
publicznych i niepublicznych. W tym roku wynosiła 2,4 punktu. 

Rozkłady wyników w okręgu, województwach i warstwach ze względu na wielkość miejscowości, 
w której zlokalizowana jest szkoła, zostały przedstawione na wykresach. 
 
 
 
 
 
 
 

 

średni wynik 29,7 pkt.

Rozkład wyników sprawdzianu (S-A1)
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Rozkład wyników sprawdzianu (S-A1)
woj. dolnośląskie N = 33088
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średni wynik 29,6 pkt. 

 
 
 Rozkład wyników sprawdzianu (S-A1)

woj. opolskie N = 12208
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średni wynik 29,8 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkład wyników sprawdzianu S-A1  w warstwach
(wg wielkości miejscowości)
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w ieś miasto do 20 tys. miasto od 20 tys. do 100 tys. miasto pow yżej 100 tys.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średni wynik sprawdzianu 2005 jest o kilka punktów wyższy niż sprawdzianu ubiegłorocznego. 
Analizując wyniki, należy jednak pamiętać, że co roku stosuje się inne testy, które mogą obejmować 
inne treści i mogą różnić się stopniem trudności. Nie należy zatem porównywać wprost tzw. surowych 
(punktowych lub procentowych) wyników z kolejnych sprawdzianów. Do porównań powinny posłużyć 
przedziały standardowej, dziewięciostopniowej, znormalizowanej skali staninowej ustalane corocznie 
przez CKE.   
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Niżej prezentujemy dziewięć tegorocznych przedziałów wyników za zestaw standardowy, od naj-
niższego do najwyższego, ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie wyników 
krajowych sprawdzianu 2005.  

Ustalenie, jaki procent wyników uczniów bez dysfunkcji lub z dysleksją rozwojową z naszego okrę-
gu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala porównać rozkłady – okręgowy i woje-
wódzkie z krajowym oraz określić pozycję wyniku ucznia względem innych wyników uzyskanych na 
sprawdzianie przez uczniów. Standardowa skala staninowa ułatwia również porównywanie wyników       
z różnych lat.  

 
Normalizacja rozkładu wyników uczniów (S-A1) 

 
Numer stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nazwa stanina/wyniku najniższy bardzo 
niski niski niżej 

średni średni wyżej 
średni wysoki bardzo 

wysoki najwyższy

Przedział punktowy 0–13 14–18 19–23 24–28 29–32 33–35 36–37  38 39–40 
kraj 3,5 6,7 11,0 16,5 19,1 18,8 13,2 5,6 5,6 

okręg 3,2 6,4 10,7 16,4 19,4 19,1 13,5 5,7 5,6 
woj. dolnośląskie 3,5 6,6 10,6 16,1 19,3 18,9 13,6 5,7 5,7 

Procent 
uczniów 

woj. opolskie 2,5 5,7 10,9 17,4 19,7 19,5 13,3 5,5 5,4 
 

Wyniki okręgowe rozkładają się w przedziałach skali staninowej podobnie jak wyniki krajowe. 
Średni wynik sprawdzianu  S-A1 mieści się w piątym staninie. Wynik w tym przedziale uzyskało ponad 
19% uczniów z województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego. W województwie dolnośląs-
kim nieco więcej jest wyników bardzo wysokich i najwyższych. W opolskim jest mniej wyników naj-
niższych i bardzo niskich. 

 
2. Łatwość zadań sprawdzianu 

 
Arkusz standardowy W wodzie (S-A1) zawierał 26 zadań. Wszystkie zadania sprawdzały stopień 

opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań. W większości zadania okazały się dla ucz-
niów łatwe (wskaźnik łatwości powyżej 0,7).  
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Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru okazały się dla uczniów łatwiejsze (średni wynik 16,2 pkt. 
na 20 punktów możliwych do uzyskania – 81%) od pozostałych zadań (pięć otwartych i jedno na dobie-
ranie), za które uzyskali średnio 13,5 pkt. na 20 punktów możliwych do uzyskania – 67%. W tabelach 
dalej przedstawiamy procentowy rozkład odpowiedzi na zadania od 1. do 20. oraz rozkład punktów za 
zadania od 21. do 26. zestawu S-A1. 
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Numer 
zad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

A 0,60 84,04 2,32 1,69 17,01 52,29 2,97 3,01 2,25 17,41 3,74 80,2 83,66 5,91 2,95 0,61 1,26 6,64 2,59 75,02
B 0,61 7,26 81,25 3,73 6,38 16,37 5,24 1,79 4,31 78,03 9,28 1,68 5,14 59,93 14,05 1,61 96,12 21,27 4,51 3,95 
C 2,55 1,71 15,29 2,54 3,28 27,79 86,82 88,99 0,80 3,27 71,96 16,33 5,24 5,84 74,24 1,69 1,08 2,67 88,72 7,27 
D 96,21 6,82 1,06% 91,84 73,18 3,30 4,86 6,05 92,54 1,12 14,64 1,67 5,79 27,94 8,42 95,91 1,43 69,28 4,08 13,56

 

 

Procent uczniów 
21 21 22 23 23 24 25 25 26 Liczba 

pkt. 
I II III   I II III IV V   I II III IV V VI   

0 22,4 31,9 36,3 22,4 19,9 33,4 3,6 59,1 39,6 44,1 1,1 13,6 12,0 26,3 22,0 61,7 31,5 30,3 9,1 37,0 
1 12,7 23,3 63,7 6,5 80,1 66,6 96,4 40,9 60,4 55,9 9,0 86,4 88,0 73,7 78,0 38,3 68,5 69,7 3,1 1,0 
2 64,9 44,8  6,5       19,4        5,1 62,0 
3    3,2       25,9        9,4  
4    17,2       27,9        18,1  
5    44,3       16,6        29,7  
6                   25,7  

Szczegółowy wykaz umiejętności badanych zadaniami zestawu S-A1 zawiera kartoteka testu W wodzie. 
Podano w niej również wartości wskaźników łatwości wszystkich sprawdzanych czynności ucznia. W za-
daniach, w których punktowano kilka różnych czynności, jest podana łatwość każdej z nich i łatwość całego 
zadania. W pierwszej kartotece zestawiono wyniki okręgowe z krajowymi współczynnikami łatwości zadań/ 
/czynności, w drugiej – jest podana łatwość czynności dla poszczególnych przedziałów skali staninowej. 

 
Kartoteka testu W wodzie (S-A1) i łatwość zadań/czynności 

 

Numer 
zadania 

Sprawdzana umiejętność 
(z numerem standardu) 

Badana czynność ucznia 
 

Uczeń: 
Typ 

zadania 
Liczba 

punktów 
Łatwość  
w okręgu 

Łatwość 
w kraju 

1. Czytanie (1.1) wyszukuje i przetwarza informacje WW 1 0,96 0,96 

2. Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.5) oblicza, ile procent całości stanowi wskazana część WW 1 0,84 0,84 

3. Czytanie (1.1) odczytuje znaczenie podanego związku frazeologicznego WW 1 0,81 0,79 
4. Czytanie (1.1) ustala chronologię zdarzeń WW 1 0,92 0,92 
5. Czytanie (1.1) na podstawie treści wskazuje pochodzenie utworu WW 1 0,73 0,73 
6. Czytanie (1.2) w tekście literackim rozpoznaje epitety WW 1 0,52 0,55 

7. Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.5) zamienia metry na kilometry WW 1 0,87 0,86 

8. Korzystanie z informacji 
(4.1) wybiera właściwy program komputerowy WW 1 0,89 0,89 

9. Czytanie (1.4) wybiera dane z tabeli i porządkuje je według określonego 
kryterium WW 1 0,93 0,92 

10. Czytanie (1.1) wyszukuje i przetwarza informacje WW 1 0,78 0,77 

11. Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.1) 

wykorzystuje poznane terminy do wskazania przyczyny 
zachowania się zwierząt WW 1 0,72 0,72 

12. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje podaną figurę geometryczną wśród innych figur WW 1 0,80 0,82 

13. Rozumowanie (3.6) wskazuje figury geometryczne zawierające pary boków 
równoległych WW 1 0,84 0,84 

14. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje liczbę osi symetrii danej figury geometrycznej WW 1 0,60 0,59 

15. Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.7) wskazuje sytuację, w której nie wolno używać urządzenia WW 1 0,74 0,74 

16. Czytanie (1.4) wskazuje współrzędne obiektu WW 1 0,96 0,95 
17. Czytanie (1.4) wskazuje usytuowanie określonego obiektu WW 1 0,96 0,95 
18. Czytanie (1.4) odczytuje kierunek strony świata WW 1 0,69 0,65 

19. Korzystanie z informacji 
(4.1) wybiera źródło informacji na podstawie podanej oferty WW 1 0,89 0,89 

20. Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.3) oblicza upływ czasu między dwoma zdarzeniami WW 1 0,75 0,75 

Rozumowanie (3.8) I. na podstawie cen jednostkowych ustala sposób obliczenia 
całkowitego kosztu zakupu 2 0,71 0,70

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.3) II. oblicza całkowity koszt zakupu 2 0,56 0,5521. 

Rozumowanie (3.9) III. udziela odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego 
wyniku zgodnego z warunkami zadania 

RO 

1 0,64 

0,64 

0,62

0,63

22. Rozumowanie (3.6) I. wymienia elementy budowy zwierzęcia związane 
z poruszaniem się w określonym środowisku KO 1 0,80 0,81 

Pisanie (2.1) I. podaje w ogłoszeniu niezbędne informacje 1 0,67 0,69
Pisanie (2.2) II. wyraża w wypowiedzi zachętę 1 0,96 0,96
Pisanie (2.3) III. pisze tekst poprawny pod względem językowym 1 0,41 0,43
Pisanie (2.3) IV. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym 1 0,60 0,61

23. 

Pisanie (2.3) V. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 

RO 

1 0,56 

0,64 

0,57

0,65
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Numer 
zadania 

Sprawdzana umiejętność 
(z numerem standardu) 

Badana czynność ucznia 
 

Uczeń: 
Typ 

zadania 
Liczba 

punktów 
Łatwość  
w okręgu 

Łatwość 
w kraju 

24. Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce (5.8) 

I. podaje przykład zagrożenia wynikającego  
z zanieczyszczonego środowiska KO 1 0,86 0,88 

Pisanie (2.1) I. redaguje wypowiedź na podany temat 1 0,88 0,87

Rozumowanie (3.3) II. wyjaśnia zmiany cywilizacyjne spowodowane rozwojem 
określonej dziedziny komunikacji 1 0,74 0,74

Pisanie (2.3) III. buduje wypowiedź logicznie uporządkowaną 1 0,78 0,74
Pisanie (2.3) IV. pisze tekst poprawny pod względem językowym 1 0,38 0,39
Pisanie (2.3) V. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym  1 0,68 0,66

25. 

Pisanie (2.3) VI. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  

RO 

1 0,70 

0,69 

0,68

0,68

26. Korzystanie z informacji 
(4.1) 

określa rodzaj informacji zawartej w podanym artykule 
hasłowym D 2 0,62 0,60 

 
Łatwość zadań/czynności dla dziewięciu przedziałów wyników 

 
Uwaga: Szarym kolorem wyróżniono zadania/czynności łatwe i bardzo łatwe. 

Łatwość zadania w przedziałach punktowych skali staninowej 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

N
um

er
 

za
da

ni
a/

 
cz

yn
no
śc

i 

Badana czynność ucznia 
 

Uczeń: 
0–13 14–18 19–23 24–28 29–32 33–35 36–37 38 39–40 

1. wyszukuje i przetwarza informacje 0,67 0,88 0,93 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 
2. oblicza, ile procent całości stanowi wskazana część 0,22 0,41 0,62 0,81 0,92 0,97 0,98 0,99 1,00 
3. odczytuje znaczenie podanego związku frazeologicznego 0,28 0,43 0,59 0,74 0,86 0,94 0,98 0,99 1,00 
4. ustala chronologię zdarzeń 0,36 0,66 0,83 0,92 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 
5. na podstawie treści wskazuje pochodzenie utworu 0,24 0,40 0,49 0,60 0,74 0,86 0,94 0,98 0,99 
6. w tekście literackim rozpoznaje epitety 0,22 0,25 0,30 0,34 0,47 0,60 0,75 0,87 0,95 
7. zamienia metry na kilometry 0,45 0,61 0,73 0,83 0,90 0,95 0,98 0,99 1,00 
8. wybiera właściwy program komputerowy 0,52 0,68 0,78 0,86 0,92 0,96 0,98 0,99 1,00 
9. wybiera dane z tabeli i porządkuje je według określonego 

kryterium 0,51 0,75 0,87 0,93 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 
10. wyszukuje i przetwarza informacje 0,35 0,48 0,60 0,70 0,80 0,88 0,93 0,96 0,99 
11. wykorzystuje poznane terminy do wskazania przyczyny 

zachowania się zwierząt 0,19 0,30 0,45 0,61 0,75 0,86 0,93 0,97 0,99 

12. rozpoznaje podaną figurę geometryczną wśród innych 
figur 0,44 0,59 0,66 0,75 0,81 0,86 0,92 0,96 0,99 

13. wskazuje figury geometryczne zawierające pary boków 
równoległych 0,34 0,52 0,66 0,78 0,88 0,94 0,97 0,99 1,00 

14. rozpoznaje liczbę osi symetrii danej figury geometrycznej 0,27 0,39 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,79 0,90 
15. wskazuje sytuację, w której nie wolno używać urządzenia 0,29 0,41 0,51 0,64 0,77 0,85 0,93 0,96 0,99 
16. wskazuje współrzędne obiektu 0,59 0,83 0,93 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 
17. wskazuje usytuowanie określonego obiektu 0,65 0,86 0,94 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 
18. odczytuje kierunek strony świata 0,27 0,43 0,54 0,61 0,69 0,77 0,84 0,89 0,96 
19. wybiera źródło informacji na podstawie podanej oferty 0,33 0,58 0,76 0,88 0,94 0,97 0,99 0,99 1,00 
29. oblicza upływ czasu między dwoma zdarzeniami 0,35 0,48 0,56 0,65 0,76 0,84 0,91 0,95 0,99 

I. na podstawie cen jednostkowych ustala sposób 
obliczenia całkowitego kosztu zakupu 0,02 0,11 0,29 0,54 0,80 0,95 0,99 1,00 1,00 
II. oblicza całkowity koszt zakupu 0,00 0,03 0,13 0,32 0,59 0,79 0,90 0,95 0,98 21. 
III. udziela odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego 
wyniku zgodnego z warunkami zadania 0,00 0,03 0,16 0,40 0,70 0,91 0,98 1,00 1,00 

22. I. wymienia elementy budowy zwierzęcia związane  
z poruszaniem się w określonym środowisku 0,42 0,58 0,70 0,76 0,81 0,86 0,91 0,94 0,98 
I. podaje w ogłoszeniu niezbędne informacje 0,24 0,39 0,48 0,58 0,67 0,75 0,82 0,88 0,96 
II. wyraża w wypowiedzi zachętę 0,75 0,91 0,95 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 
III. pisze tekst poprawny pod względem językowym 0,07 0,12 0,19 0,28 0,36 0,47 0,60 0,75 0,90 
IV. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym  0,14 0,29 0,41 0,51 0,58 0,67 0,80 0,87 0,97 

23. 

V. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  0,12 0,22 0,35 0,45 0,54 0,64 0,76 0,85 0,95 
24. I. podaje przykład zagrożenia wynikającego 

z zanieczyszczonego środowiska 0,51 0,72 0,81 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 
I. redaguje wypowiedź na podany temat 0,20 0,45 0,70 0,89 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 
II. wyjaśnia zmiany cywilizacyjne spowodowane 
rozwojem określonej dziedziny komunikacji 0,05 0,21 0,42 0,67 0,81 0,90 0,94 0,97 0,99 
III. buduje wypowiedź logicznie uporządkowaną 0,10 0,27 0,47 0,72 0,86 0,95 0,98 0,99 1,00 
IV. pisze tekst poprawny pod względem językowym 0,02 0,06 0,13 0,24 0,34 0,46 0,59 0,75 0,91 
V. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym  0,08 0,19 0,36 0,58 0,72 0,84 0,93 0,96 0,99 

25. 

VI. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 0,08 0,20 0,41 0,61 0,74 0,84 0,91 0,96 0,98 
26. określa rodzaj informacji zawartej w podanym artykule 

hasłowym 0,10 0,20 0,30 0,44 0,61 0,78 0,92 0,98 1,00 
 

Kartoteka z łatwościami zadań/czynności dla dziewięciu przedziałów wyników umożliwia przepro-
wadzenie pogłębionej analizy szczegółowych wyników uczniów.  

Widzimy, że dla uczniów, których wyniki mieszczą się w 8. i 9. staninie, wszystkie zadania testu 
były łatwe, a dla uczniów z 1. stanina łatwe było jedynie sformułowanie zachęty do udziału w zawodach 
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pływackich (zadanie 23-II). Najtrudniejsze w teście okazało się zachowanie poprawności językowej 
w wypowiedziach pisemnych (zadanie 23-III, 25-IV). Tylko uczniowie z 8. i 9. stanina nie mieli pro-
blemów z językową stroną tworzonych przez siebie tekstów.  

Wiele zadań/czynności z wysokim ogólnym wskaźnikiem łatwości (łatwych dla przeciętnego szósto-
klasisty) okazało się trudnymi, a nawet bardzo trudnymi, dla uczniów z pierwszych trzech staninów. 

 
3. Stopień opanowania umiejętności  

przez uczniów 
 
Zadania testu S-A1 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów umiejętności 

opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z  in-
formacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Na podstawie stosowanej w pomiarze dydaktycznym klasyfikacji łatwości zadań eksperci Wydziału 
Sprawdzianów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyodrębnili sześć  stopni osiągnięć uczniów na spraw-
dzianie i nadali im następujące nazwy: 

1. bardzo niski, 2. niski, 3. niżej zadowalający, 4. zadowalający, 5. dobry, 6. bardzo dobry. 
 

Łatwość zadań a stopnie osiągnięć uczniów 
 

Współczynnik 
łatwości 0,00– 0,19 0,20– 0,49 0,50– 0,69 0,70– 0,89 0,90–1,00 

Zadanie bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo łatwe 

Procent punktów 0–19 20–49 50–69 70–79 80–89 90–100 
Stopień 

osiągnięć bardzo niski niski niżej zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry 

 
Osiągnięcia uczniów w poszczególnych obszarach umiejętności (S-A1) 

okręg N = 45296, kraj N = 485337 
 

Średni wynik 
(w punktach) 

Łatwość 
(w %) Umiejętność Numery zadań Liczba 

punktów
okręg kraj okręg kraj 

Stopień 
opanowania 
umiejętności 

Czytanie 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18 10 8,3 8,2 83 82 dobry 

Pisanie 23, 25 I, III, IV, V, VI 10 6,6 6,6 66 66 niżej 
zadowalający 

Rozumowanie 12, 13, 14, 21 I, III, 22, 25II 8 5,8 5,8 73 73 zadowalający 
Korzystanie 
z informacji 8, 19, 26 4 3,0 3,0 76 74 zadowalający 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 2, 7, 11, 15, 20, 21 II, 24 8 5,9 5,9 74 74 zadowalający 

 
Czytanie 

 
Wynik  83% punktów (wynik krajowy: 82%) za zadania sprawdzające czytanie pozwala stwierdzić, 

że uczniowie opanowali tę umiejętność – w zakresie objętym sprawdzianem – w stopniu dobrym. 
W tegorocznym teście była sprawdzana umiejętność odczytywania tekstów popularnonaukowych, 

tabeli, planu i – w mniejszym zakresie niż w roku ubiegłym – tekstu literackiego. I właśnie zadanie do 
tekstu literackiego (rozpoznawanie epitetów) wypadło najsłabiej (53% punktów – niżej zadowalający 
stopień opanowania tej umiejętności). Dość trudne było również odczytanie z planu kierunków stron 
świata (69% punktów – wynik niżej zadowalający). Odczytanie informacji z krótkich tekstów popu-
larnonaukowych, danych z planu i tabeli, porządkowanie danych, ustalanie chronologii wydarzeń – były 
dla uczniów łatwe lub bardzo łatwe. Te umiejętności opanowali w stopniu dobrym, a nawet bardzo 
dobrym. 
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Średni wynik za czytanie to 8,3 punktu. Najczęściej uzyskiwany wynik – 9 punktów (27% uczniów). 
Najwyższy wynik (10 punktów) uzyskało 26% uczniów. 

 
Rozkład punktów za czytanie (N = 45 296) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liczba uczniów 15 59 165 385 775 1653 3136 5851 9263 12288 11706
Procent uczniów 0,03 0,13 0,36 0,85 1,71 3,65 6,92 12,92 20,45 27,13 25,84

 
Rozkład punktów za czytanie 
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Pisanie 

 
Za zadania sprawdzające pisanie uczniowie w naszym okręgu uzyskali 66% punktów (wynik kra-

jowy: 66%). W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu niżej zadowala-
jącym, przy czym strona treściowa ich wypowiedzi wypadła znacznie lepiej niż język. 

Dość trudne dla uczniów okazało się zredagowanie ogłoszenia (zadanie 23), zawierającego wszystkie 
niezbędne informacje i zachowanie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w zapisie swojej wypo-
wiedzi. Bardzo łatwe było zawarcie w ogłoszeniu zachęty – poradziło z tym sobie 96% uczniów. Naj-
większe problemy mieli uczniowie ze stroną językową swoich wypowiedzi. Kryterium pisze tekst po-
prawny pod względem językowym spełniło tylko 41% uczniów.  

Podobne wyniki ma zadanie 25. Uczniowie umiejętnością redagowania wypowiedzi na podany temat 
wykazali się w stopniu zadowalającym. Trudniejsze było przestrzeganie norm ortograficznych w zapisie 
tekstu, a poziom umiejętności przestrzegania norm językowych okazał się – jak w zadaniu 23 – niski. 
Mimo że schemat punktowania dopuszczał możliwość wystąpienia dwóch błędów językowych, w krót-
kich przecież pracach, ponad 60% uczniów popełniło tych błędów znacznie więcej. Większość wypo-
wiedzi cechowało ubóstwo słownictwa i nieprzestrzeganie norm gramatycznych polskiej fleksji i składni. 

Średni wynik za pisanie to 6,6 punktu. Najczęstszy wynik to 8 punktów (18% uczniów). Prawie 9% 
uczniów uzyskało wynik najwyższy – 10 punktów. 

 
Rozkład punktów za pisanie (N = 45 296)  

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liczba uczniów 342 1032 1907 2327 3215 4295 5573 7304 8291 7019 3991 
Procent uczniów 0,76 2,28 4,21 5,14 7,10 9,48 12,30 16,13 18,30 15,50 8,81 

 
Rozkład punktów za pisanie 
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Rozumowanie 
 

Za zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie w naszym okręgu uzyskali 73% punktów (wynik 
krajowy: 73%). W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu zadowalającym.  

Łatwe dla uczniów było podanie elementów budowy zwierzęcia związanych z poruszaniem się 
w określonym środowisku – tylko co piąty uczeń nie potrafił wskazać dwóch elementów budowy ryby 
ułatwiających jej pływanie. Nieco trudniejsze okazało się wyjaśnienie zmian cywilizacyjnych spowo-
dowanych rozwojem określonej dziedziny komunikacji – co czwarty uczeń miał problemy z podaniem 
przykładów pozytywnych zmian w życiu człowieka spowodowanych rozwojem żeglugi. Spośród zadań 
badających umiejętność rozpoznawania charakterystycznych cech figur geometrycznych łatwe było roz-
poznanie danej figury na rysunku (tylko co piąty uczeń nie rozpoznał rombu) i wskazanie figur o bokach 
parami równoległych (co szósty nie wybrał poprawnie rombu i prostokąta), a znacznie więcej proble-
mów sprawiło określenie liczby osi symetrii rombu (tylko 60% poprawnych odpowiedzi).  

W zadaniu otwartym dotyczącym obliczeń pieniężnych łatwe dla uczniów było przedstawienie po-
prawnej metody rozwiązania (71% możliwych punktów), a w pełni poprawny tok rozumowania przed-
stawiło 65% uczniów i spośród nich prawie wszyscy (64% ogółu wszystkich uczniów) poprawnie 
udzielili odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego wyniku. 

Średni wynik za rozumowanie wynosi 5,8 punktu na 8 punktów możliwych do uzyskania. Prawie 
26% uczniów w okręgu uzyskało za rozumowanie wynik maksymalny i był to wynik najczęstszy. 

 
Rozkład punktów za rozumowanie (N = 45 296) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 282 1153 2462 3603 4288 4712 6303 10877 11616 
Procent uczniów 0,62 2,55 5,44 7,95 9,47 10,40 13,92 24,01 25,64 

 
Rozkład punktów za rozumowanie  
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Korzystanie z informacji 
 

Za zadania sprawdzające korzystanie z informacji uczniowie w naszym okręgu uzyskali 76% pun-
któw (wynik krajowy: 74%). W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu 
zadowalającym.  

Uczniowie dobrze radzili sobie z wyborem źródeł informacji. Po 89% uczniów potrafiło wybrać 
właściwy program komputerowy i źródło informacji na podstawie podanej oferty. Więcej problemów 
sprawiło wskazanie rodzaju informacji zawartych w artykule hasłowym ze słownika. Za zadanie ba-
dające tę umiejętność uczniowie uzyskali zaledwie 62% możliwych punktów. 

Średni wynik za korzystanie z informacji wynosi 3,0 punktu. Wynik maksymalny (4 punkty) uzys-
kało 54% uczniów i był to wynik najczęstszy. 

 
Rozkład punktów za korzystanie z informacji (N = 45 296) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 
Liczba uczniów 995 4207 12020 3427 24647
Procent uczniów 2,20 9,29 26,54 7,57 54,41



Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej w województwie dolnośląskim i opolskim w 2005 roku 
 

20

Rozkład punktów za korzystanie z informacji 
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Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 
Za zadania sprawdzające wykorzystywanie wiedzy w praktyce uczniowie w naszym okręgu uzyskali 

74% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu zadowalającym.  
Zadania badające ten obszar umiejętności były znacznie łatwiejsze niż w roku ubiegłym i wymagały 

od uczniów prostych operacji myślowych. Najłatwiejsze dla uczniów było zamienianie metrów na kilo-
metry (87% poprawnych odpowiedzi). Nie sprawiło też trudności obliczenie, ile procent całości stanowi 
wskazana część (84% poprawnych odpowiedzi) oraz upływu czasu między wydarzeniami (75% popraw-
nych odpowiedzi). Najmniej punktów uczniowie uzyskali za obliczenie w zadaniu otwartym całkowitego 
kosztu zakupu (56% punktów). Spośród uczniów, którzy przedstawili w pełni poprawną metodę rozwią-
zania tego zadania, co trzeci popełnił w obliczeniach błędy rachunkowe. 

Łatwe dla uczniów okazało się podanie przykładu zagrożenia wynikającego z zanieczyszczonego 
środowiska – 86% uczniów podało przykład zagrożenia, jakie stanowi dla człowieka zanieczyszczona 
woda. Nie sprawiło również problemów wykorzystanie poznanego terminu do wskazania przyczyny 
zachowania się zwierząt oraz wykorzystanie instrukcji, chociaż zadania te okazały się nieco trudniejsze 
(72–74% poprawnych rozwiązań). 

Średni wynik za  wykorzystywanie wiedzy w praktyce wynosi 5,2 punktu. Co czwarty uczeń uzyskał 
7 lub 8 punktów. Najczęstszy wynik to 4 punkty (22% uczniów).  

 
Rozkład punktów za wykorzystywanie wiedzy w praktyce (N = 45 296) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 155 724 1874 3113 4527 5982 7726 9832 1163 
Procent uczniów 0,34 1,60 4,14 6,87 9,99 13,21 17,06 21,71 25,09 

 
Rozkład punktów za wykorzystywanie wiedzy w praktyce 
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* * * 

 
Wyraźny wzrost wyników za rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce w stosunku do roku 

2004 jest skutkiem nie tylko zastosowania w roku 2005 łatwiejszego testu, ale świadczy również – jak 
dowodzą badania i analizy przeprowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy 
z komisjami okręgowymi oraz prof. B. Niemierką i dr. H. Szaleńcem (tzw. badania kalibracyjne w celu 
zrównania wyników sprawdzianów z różnych lat) – o wzroście osiągnięć szóstoklasistów 2005 roku. 
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Ogólne tegoroczne wyniki za poszczególne obszary badanych umiejętności – poza pisaniem – świad-
zą o zadawalającym (a za czytanie nawet dobrym) stopniu ich opanowania. Występują jednak znaczne 
różnice w osiągnięciach uczniów, których wyniki mieszczą się w różnych przedziałach skali staninowej. 
Uczniowie ze stanina 8. i 9. wszystkie obszary badanych umiejętności opanowali – w zakresie objętym 
sprawdzianem – w stopniu bardzo dobrym, a uczniowie ze stanina 1. i 2. w stopniu niskim i bardzo 
niskim. Uczniowie ze stanina 3. i 4. w stopniu zadowalającym opanowali jedynie czytanie. Zadowalający 
poziom opanowania umiejętności sprawdzających rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzy-
tywanie wiedzy w praktyce osiągnęli uczniowie dopiero od 5. stanina, a pisanie – od 6. stanina.  

 
Łatwość umiejętności dla dziewięciu przedziałów wyników 

 
Uwaga: Szarym kolorem wyróżniono obszary łatwe i bardzo łatwe. 

Łatwość w przedziałach punktowych skali staninowej 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Umiejętność 

0–13 14–18 19–23 24–28 29–32 33–35 36–37 38 39–40 
Czytanie 0,41 0,60 0,70 0,77 0,84 0,90 0,94 0,97 0,99 
Pisanie 0,18 0,31 0,45 0,58 0,67 0,76 0,84 0,90 0,97 
Rozumowanie 0,20 0,32 0,46 0,62 0,78 0,88 0,93 0,96 0,98 
Korzystanie z informacji 0,26 0,41 0,54 0,65 0,77 0,87 0,95 0,99 1,00 
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 0,25 0,37 0,49 0,63 0,77 0,87 0,93 0,96 0,99 

 
4. Wyniki uczniów z dysleksją 

 
Uczniowie ze stwierdzoną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dysleksją rozwojową uzys-

kali wyniki zbliżone do wyników uczniów bez dysleksji i osiągnęli zadowalający stopień opanowania 
badanych na sprawdzianie umiejętności. Podobnie jak w kraju różnica na korzyść uczniów z dysleksją 
wynosi 0,5 punktu za cały sprawdzian.  

Za czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce uczniowie 
z dysleksją osiągnęli wyniki nieco niższe niż uczniowie bez dysleksji, natomiast za  pisanie – wyższe. 
Wyższe wyniki za pisanie mogą mieć związek z dostosowaniem kryteriów oceny zadań otwartych – 
w pracach uczniów z dysleksją, w których nie ocenia się ortografii i interpunkcji.  

Wyniki uzyskane przez uczniów z dysleksją świadczą, że sprawdzian i warunki jego przeprowa-
dzania dostosowano w sposób właściwy do ich dysfunkcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkład wyników sprawdzianu w warstwach (S-A1)
uczniowie bez dysleksji N = 41336      uczniowie z dysleksją N = 3960
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Wyniki sprawdzianu uczniów z dysleksją (S-A1) 
 
Wyniki za obszary umiejętności Średni wynik za 

cały sprawdzian czytanie pisanie rozumowanie korzystanie 
z informacji 

wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce Uczniowie 

pkt. % pkt. % pkt. % pkt. % pkt. % pkt. % 
bez dysleksji 29,6 74 8,3 83 6,5 65 5,9 74 3,0 75 5,9 74 
z dysleksją 30,1 75 8,0 80 7,7 77 5,7 71 2,9 72 5,8 73 

 
5. Średnie wyniki szkół 

 
Zestaw S-A1 rozwiązywali uczniowie z 1137 szkół. W woj. dolnośląskim najwyższy średni wynik 

szkoły wynosi 37,2 punktu, a najniższy – 11 punktów (rozstęp 26,2 punktu), w woj. opolskim odpo-
wiednio – 36,4 punktu i 17,9 punktu (rozstęp 18,5 punktu).  

Najczęstszym średnim wynikiem szkoły w okręgu był wynik 30,3 punktu. Uzyskały go 24 szkoły 
(2,1%). 
 
 Rozkład średnich wyników szkół (S-A1)

okręg N = 1137
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Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników krajowych sprawdzianu 2005 r., określiła 
dziewięć przedziałów średnich wyników szkół za zestaw standardowy, od najniższego do najwyższego. 
Ustalenie, jaki procent wyników szkół z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej 
skali, pozwala porównać rozkłady – okręgowy i wojewódzkie z krajowym oraz określić pozycję śred-
niego wyniku szkoły względem wyników innych szkół.  Standardowa skala staninowa ułatwia również 
porównywanie średnich wyników szkoły uzyskanych w różnych latach.  
 

Normalizacja rozkładu średnich wyników szkół (S-A1) 
 

Numer stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nazwa stanina/wyniku najniższy bardzo 
niski niski niżej 

średni średni wyżej 
średni wysoki bardzo 

wysoki najwyższy

Przedział punktowy 11,0–23,7 23,8–25,6 25,7–27,0 27,1–28,4 28,5–29,7 29,8–31,0 31,1–32,3 32,4–33,8 33,9–39,2
kraj 4 7,3 11,8 17,8 19,3 16,7 11,9 7 4,2 

okręg 3,6 6,2 11,3 17,6 17,9 18,5 12,3 8,9 3,7 
woj. dolnośląskie 4,3 7,7 11,9 18,7 17,7 16,5 10,5 9,0 3,5 

Procent 
uczniów 

woj. opolskie 2,1 2,9 10,2 15,2 18,4 22,5 16,0 8,6 4,0 
 
W okręgu jest więcej w stosunku do kraju wyników wysokich i bardzo wysokich, a mniej średnich 

i niższych od średnich oraz najwyższych. Wyników najwyższych w województwie opolskim jest stosun-
kowo więcej niż w województwie dolnośląskim. W województwie opolskim jest wyraźnie mniej wyni-
ków poniżej średniego.  
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6. Przedziały skali staninowej  
w latach 2002–2005 

 
Analizując i porównując wyniki uczniów i szkół uzyskane w kolejnych latach, należy pamiętać, że co 

roku stosuje się inne testy, obejmujące częściowo inne treści i różniące się stopniem trudności. Nie 
należy zatem porównywać wprost tzw. surowych (punktowych lub procentowych) wyników z kolejnych 
sprawdzianów. Do porównań służą przedziały standardowej, dziewięciostopniowej, znormalizowanej 
skali staninowej, ustalane corocznie przez CKE.   
 

Przedziały punktowe wyników uczniów w latach 2002–2005 
 

Numer i nazwa stanina/wyniku 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rok 

najniższy bardzo 
niski niski niżej  

średni średni wyżej 
średni wysoki bardzo 

wysoki najwyższy

2002 0–15 16–20 21–24 25–28 29–32 33–35 36–37 38 39–40 
2003 0–15 16–19 20–23 24–27 28–31 32–34 35–36 37–38 39–40 
2004 0–10 11–15 16–19 20–23 24–27 28–31 32–34 35–37 38–40 
2005 0–13 14–18 19–23 24–28 29–32 33–35 36–37  38 39–40 

 
Przykłady:  
Wynik 28 punktów mieścił się w roku 2002 w staninie 4., w 2003 – w staninie 5., w 2004 – w staninie 6., 
w 2005 – w staninie 4. 
Ewa w 2004 roku na sprawdzianie uzyskała 27 punktów, a jej młodsza siostra Irka rok później – 
32 punkty. Chociaż wynik Irki był o 5 punktów wyższy od wyniku Ewy, obydwa sytuowały się w prze-
działach wyników średnich. 
 

Przedziały punktowe średnich wyników szkół w kraju w latach 2002–2005 
 

Numer i nazwa stanina/wyniku 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rok 

najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo 
wysoki najwyższy 

2002 7,5–24,2 24,3–26-0 26,1–27,4 27,5–28,7 28,8–30,0 30,1–31-3 31,4–32,8 32,9–34,6 34,7–39,5 
2003 7,7–23,1 23,2–24,9 25,0–26,3 26,4–27,6 27,7–28,9 29,0–30,1 30,2–31,3 31,4–32-8 32,9–39,0 
2004 2,0–19,6 19,7–21,4 21,5–22,9 23,0–24,3 24,4–25,7 25,8–27,2 27,3–28,9 29,0–31,2 31,3–39,5 
2005 11,0–23,7 23,8–25,6 25,7–27,0  27,1–28,4 28,5–29,7 29,8–31,0 31,1–32,3  32,4–33,8 33,9–39,2 

 
Przykłady: 
Średni wynik szkoły 24,5 punktu znajdował się w ubiegłym roku w staninie 5., a w tym roku w 2.  
Szkoła, która w ubiegłym roku uzyskała średni wynik 25 punktów, a w tym roku 27 punktów, „spadła” ze 
stanina 5. do 3., chociaż jej średni wynik punktowy w roku 2005 jest wyższy niż ubiegłoroczny.  
 



Rozdział III 
 

Wyniki sprawdzianu dla uczniów 
słabowidzących i niewidomych  

(zestawy S-A4, A5, A6) 
 

Do sprawdzianu w roku 2005 przystąpiło w naszym okręgu 58 uczniów słabowidzących i niewido-
mych. Rozwiązywali oni test W wodzie w formie dostosowanej (czcionka 16 pkt. – zestaw S-A4, 
czcionka 24 pkt. – S-A5, brajl – S-A6). Za rozwiązanie wszystkich zadań mogli uzyskać maksymalnie 
40 punktów. 

Test okazał się dla uczniów z dysfunkcjami wzroku umiarkowanie trudny. Uzyskali 64% punktów 
(wynik krajowy: 66%). Średni wynik w okręgu wyniósł 25,6 punktu (średni wynik krajowy: 26,4 pun-
ktu). Najniższy uzyskany wynik w okręgu w tej grupie uczniów to 8 punktów (1 uczeń), najwyższy – 
40 punktów (1 uczeń).  
 
 Rozkład wyników sprawdzianu (S-A4, S-A5, S-A6)

okręg N = 58
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Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów słabowidzących 
i niewidomych w kraju, ustaliła na podstawie standardowej, dziewięciopunktowej, znormalizowanej 
skali staninowej dziewięć przedziałów wyników od najniższego do najwyższego. Ustalenie, jaki procent 
wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala po-
równać oba rozkłady – okręgowy i krajowy oraz określić pozycję wyniku ucznia z dysfunkcją wzroku 
względem innych wyników uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów słabowidzących i niewidomych. 

 
Normalizacja rozkładu wyników sprawdzianu (S-A4, S-A5, S-A6) 

 
Numer stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nazwa 
stanina/wyniku najniższy bardzo 

niski niski niżej średni średni wyżej 
średni wysoki bardzo 

wysoki najwyższy

Przedział punktowy 0–11 12–14 15–19 20–24 25–29 30–33 34–36 37–38 39–40 
kraj 4,3 6,4 10,7 16,3 22,1 19,4 10,5 7,4 2,9 Procent 

uczniów okręg 5,2 10,3 8,6 19,0 20,7 13,8 8,6 10,3 3,4 

 
Zadania testu S-A4, S-A5 i S-A6 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów 

umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: czytania, pisania, rozumowania, ko-
rzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  
 
 
 



Rozdział III. Wyniki sprawdzianu dla uczniów słabowidzących i niewidomych (zestawy S-A4, A5, A6) 
 

 

25

Kartoteka testu „W wodzie” (S-A4, A5, A6) z wartościami wskaźników łatwości zadań/czynności 
 

Numer 
zadania 

Sprawdzana umiejętność 
(z numerem standardu) 

Sprawdzana czynność ucznia 
 
Uczeń: 

Typ  
zadania

Liczba 
punktów

Łatwość 
w okręgu 

Łatwość 
w kraju 

1. Czytanie (1.1) wyszukuje i przetwarza informacje WW 1 0,97 0,93 

2. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.5) oblicza, ile procent całości stanowi wskazana część WW 1 0,55 0,70 

3. Czytanie (1.1) odczytuje znaczenie podanego związku frazeologicznego WW 1 0,67 0,71 

4. Czytanie (1.1) ustala chronologię zdarzeń WW 1 0,74 0,84 

5. Czytanie (1.1) na podstawie treści wskazuje pochodzenie tytułu utworu WW 1 0,57 0,58 

6 Czytanie (1.2) w tekście literackim rozpoznaje epitety WW 1 0,57 0,60 

7. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.3) zamienia metry na kilometry WW 1 0,79 0,76 

8. Korzystanie z informacji 
(4.1) wybiera właściwy program komputerowy WW 1 0,81 0,88 

9. Czytanie (1.4) wybiera dane z tabeli według określonego kryterium WW 1 0,78 0,82 

10. Czytanie (1.1) wyszukuje i przetwarza informacje WW 1 0,64 0,65 

11. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.1) 

wykorzystuje poznane terminy do wskazania przyczyny 
zachowania się zwierząt WW 1 0,72 0,62 

12. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje figurę geometryczną WW 1 0,86 0,89 

13. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje kąty wewnętrzne danej figury geometrycznej WW 1 0,67 0,69 

14. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje liczbę osi symetrii danej figury geometrycznej WW 1 0,38 0,42 

15. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.7) wskazuje sytuację, w której nie wolno używać urządzenia WW 1 0,66 0,63 

16. Czytanie (1.4) odczytuje położenie jednego obiektu względem drugiego WW 1 0,95 0,94 

17. Czytanie (1.4) odnajduje obiekty, korzystając z legendy WW 1 0,79 0,83 

18. Czytanie (1.4) odczytuje kierunek strony świata WW 1 0,47 0,47 

19. Korzystanie z informacji 
(4.1) wybiera odpowiednie źródło informacji WW 1 0,76 0,81 

20. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.3) oblicza upływ czasu między dwoma zdarzeniami WW 1 0,71 0,85 

Rozumowanie (3.8) I. na podstawie cen jednostkowych ustala sposób obliczenia 
całkowitego kosztu zakupu 2 0,53 0,56 

Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.3) II. oblicza całkowity koszt zakupu  2 0,44 0,47 21. 

Rozumowanie (3.9) III. udziela odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego 
wyniku zgodnego z warunkami zadania 

RO 

1 0,43 

0,48 

0,49 

0,51 

22. Rozumowanie (3.6) I. wymienia elementy budowy zwierzęcia związane 
z poruszaniem się w określonym środowisku KO 1 0,76 0,77 

Pisanie (2.1) I. podaje w ogłoszeniu niezbędne informacje 1 0,52 0,64 

Pisanie (2.2) II. wyraża w wypowiedzi zachętę 1 0,91 0,94 

Pisanie (2.3) III. pisze tekst poprawny pod względem językowym 1 0,40 0,36 

Pisanie (2.3) IV. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym 1 0,47 0,44 

23. 

Pisanie (2.3) V. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 

RO 

1 0,48 

0,56 

0,43 

0,56 

24. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.8) 

I. podaje przykład zagrożenia wynikającego 
z zanieczyszczonego środowiska   KO 1 0,93 0,85 

Pisanie (2.1) I. redaguje wypowiedź na podany temat 1 0,83 0,83 

Rozumowanie (3.3) II. wyjaśnia zmiany cywilizacyjne spowodowane rozwojem 
określonej dziedziny komunikacji 1 0,66 0,68 

Pisanie (2.3) III. buduje wypowiedź logicznie uporządkowaną  1  0,67 0,69 

Pisanie (2.3) IV. pisze tekst poprawny pod względem językowym 1 0,28 0,26 

Pisanie (2.3) V. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym 1 0,48 0,46 

25. 

Pisanie (2.3) VI. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 

RO 

1 0,59 

0,58 

0,53 

0,58 

26. Korzystanie z informacji 
(4.1) I. porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej KO 2 0,60 0,67 
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Na podstawie stosowanej w pomiarze dydaktycznym klasyfikacji łatwości zadań Centralna Komisja 
Egzaminacyjna wyodrębniła sześć stopni osiągnięć uczniów na sprawdzianie. 

 
Łatwość zadań a stopnie osiągnięć uczniów 

 
Współczynnik 

łatwości 0,00– 0,19 0,20– 0,49 0,50– 0,69 0,70– 0,89 0,90–1,00 

Zadanie bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo 

łatwe 
Procent 
punktów 0–19 20–49 50–69 70–79 80–89 90–100 

Stopień 
osiągnięć bardzo niski niski niżej 

zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry 

 
Osiągnięcia uczniów w poszczególnych obszarach umiejętności (S-A4, A5, A6) 

okręg N = 58, kraj N = 579 
 

Średni wynik 
(w punktach) 

Łatwość 
(w %) Umiejętność Numery zadań Liczba 

punktów
okręg kraj okręg kraj 

Stopień 
opanowania 
umiejętności 

Czytanie 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18 10 7,1 7,4 71 74 zadowalający 

Pisanie 23, 25 I, III, IV, V, VI 10 5,6 5,6 56 56 niżej 
zadowalający 

Rozumowanie 12, 13, 14, 21 I, III, 22, 25 II 8 4,8 5,1 60 63 niżej 
zadowalający 

Korzystanie 
z informacji 8, 19, 26 4 2,8 3,0 70 76 zadowalający 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 2, 7, 11, 15, 20, 21 II, 24 8 5,2 5,3 66 67 niżej 

zadowalający 

 
Czytanie 

 
Wynik 71% punktów za zadania sprawdzające czytanie świadczy, że badana grupa uczniów słabo-

widzacych i niewidomych opanowała tę umiejętność – w zakresie objętym sprawdzianem – w stopniu 
zadowalającym. 

Łatwe było dla uczniów odczytanie informacji z tekstu oraz danych z tabeli i planu oraz ustalenie 
chronologii zdarzeń. Najtrudniejsze okazało się zadanie odczytanie z planu kierunku strony świata. Po-
nad 50% uczniów źle rozwiązało zadanie. 

Średni wynik za czytanie to 7,1 punktu. Najczęściej uzyskiwany wynik – 8 punktów (24% uczniów). 
Najwyższy wynik (10 punktów) uzyskało 10% uczniów.  

 
Rozkład punktów za czytanie (N = 58) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liczba uczniów 0 0 1 4 4 3 7 8 14 11 6 
Procent uczniów 0,0 0,0 1,7 6,9 6,9 5,2 12,1 13,8 24,1 19,0 10,3 

 
Pisanie 

 
Za zadania sprawdzające pisanie uczniowie słabowidzący i niewidomi w naszym okręgu uzyskali 56% 

punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu niżej zadowalającym.  
Dość trudne dla uczniów okazało się zredagowanie ogłoszenia zawierającego wszystkie niezbędne 

informacje, bardzo łatwe natomiast – zawarcie w ogłoszeniu zachęty. Największe problemy mają ucznio-
wie ze stroną językową swoich wypowiedzi oraz zachowaniem poprawności ortograficznej i  interpunkcyjnej.                     

Średni wynik za pisanie to 5,6 punktu.  Prawie 7% uczniów uzyskało wynik najwyższy –  10 punktów. 
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Rozkład punktów za pisanie (N = 58)  
 

Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liczba uczniów 0 5 4 6 7 6 6 5 9 6 4 
Procent uczniów 0,0 8,6 6,9 10,3 12,1 10,3 10,3 8,6 15,5 10,3 6,9 

 
Rozumowanie 

 
Za zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie słabowidzący i niewidomi w naszym okręgu uzys-

kali zaledwie 60% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu 
niżej zadowalającym.  

Najłatwiejsze było dla uczniów rozpoznanie figury geometrycznej, najtrudniejsze – rozpoznanie osi 
symetrii figury. Dużo problemów sprawiło ustalenie metody obliczenia kosztu zakupów i udzielenie 
odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego wyniku.  

Średni wynik za rozumowanie wynosi 4,8 punktu na 8 punktów możliwych do uzyskania. 19% 
uczniów słabowidzących i niewidomych w okręgu uzyskało za rozumowanie wynik maksymalny. 

 
Rozkład punktów za rozumowanie (N = 58) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 2 3 6 7 9 8 4 8 11 
Procent uczniów 3,4 5,2 10,3 12,1 15,5 13,8 6,9 13,8 19,0 

 
Korzystanie z informacji 

 
Za zadania sprawdzające korzystanie z informacji uczniowie słabowidzący i niewidomi w naszym okręgu 

uzyskali 70% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu zadowalającym.  
Uczniowie lepiej radzili sobie z wyborem źródeł informacji niż ze wskazaniem informacji zawartych 

w artykule hasłowym ze słownika. 
Średni wynik za korzystanie z informacji wynosi 2,9 punktu. Wynik maksymalny (4 punkty) uzys-

kało prawie 35% uczniów i był to wynik najczęstszy. 
 

Rozkład punktów za korzystanie z informacji (N =58) 
 

Liczba punktów 0 1 2 3 4 
Liczba uczniów 2 6 15 15 20 
Procent uczniów 3,4 10,3 25,9 25,9 34,5 

 
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 
Za zadania sprawdzające wykorzystywanie wiedzy w praktyce uczniowie słabowidzący i niewidomi 

w naszym okręgu uzyskali 66% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność 
w stopniu niżej zadowalającym.  

Najłatwiejsze dla uczniów było podanie przykładu zagrożenia dla człowieka wynikającego z zanie-
czyszczonego środowiska. Łatwe było zamienianie metrów na kilometry, obliczanie upływu czasu mię-
dzy wydarzeniami i wymienianie elementów budowy ryby związanych z poruszaniem się w wodzie. 
Prawie co drugi uczeń miał problemy z obliczeniami procentowymi. Najtrudniejsze okazało się dla 
uczniów obliczenie kosztu zakupów.  

Średni wynik za wykorzystywanie wiedzy w praktyce wynosi 5,2 punktu. Co trzeci uczeń uzyskał 
7 lub 8 punktów. Najczęstszy wynik to 4 punkty (22% uczniów).  

 
Rozkład punktów za wykorzystywanie wiedzy w praktyce (N = 58) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 0 0 6 7 13 4 7 11 10 
Procent uczniów 0,0 0,0 10,3 12,1 22,4 6,9 12,1 19,0 17,2 



Rozdział IV 
 

Wyniki sprawdzianu dla uczniów 
słabosłyszących i niesłyszących (zestaw S-A7) 
 

Do sprawdzianu w roku 2005 przystąpiło w naszym okręgu 83 uczniów słabosłyszących i niesły-
szacych. Rozwiązywali oni test „W wodzie” w formie dostosowanej (zestaw S-A7), za który mogli uzyskać 
maksymalnie 40 punktów. 

Test okazał się dla uczniów z dysfunkcjami słuchu umiarkowanie trudny. Za jego rozwiązanie uzys-
kali 61% punktów (wynik krajowy: 60,8%). Średni wynik w okręgu wyniósł 24,4 punktu (średni wynik 
krajowy: 24,3 punktu). Najniższy uzyskany wynik w okręgu to 4 punkty (1 uczeń), najwyższy – 40 pun-
któw (1 uczeń).  
 
 Rozkład wyników sprawdzianu (S-A7)

okręg N = 83
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Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów słabosłyszących i nie-
słyszących w kraju, ustaliła na podstawie standardowej, dziewięciopunktowej, znormalizowanej skali 
staninowej dziewięć przedziałów wyników od najniższego do najwyższego. Ustalenie, jaki procent wy-
ników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala porównać 
oba rozkłady – okręgowy i krajowy oraz określić pozycję wyniku ucznia z dysfunkcją słuchu względem 
innych wyników uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów słabosłyszących i niesłyszących. 

 
Normalizacja rozkładu wyników sprawdzianu (S-A7) 

 
Numer stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nazwa 
stanina/wyniku najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo 

wysoki najwyższy 

Przedział punktowy 0–5 6–9  10–14 15–22 23–28 29–33 34–36 37–38 39–40 

kraj 3,5 6,7 12,1 17,5 20,1 17,6 10,5 7,3 4,7 Procent 
uczniów okręg 1,2 4,8 13,3 21,7 25,3 12,0 8,4 8,4 4,8 

 
Średni wynik sprawdzianu S-A7 mieści się w piątym staninie. W całym okręgu wynik w tym prze-

dziale uzyskał co czwarty uczeń z dysfunkcją słuchu (w kraju – co piąty). Prawie 34% uczniów w okręgu 
uzyskało wyniki wyższe od przeciętnego (staniny nr 6, 7, 8, 9 łącznie). W całym kraju wyników mie-
szczących się w wyższych przedziałach skali staninowej jest więcej niż w okręgu – 40%. 

Zadania testu S-A7 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów umiejętności 
opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z in-
formacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  
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Kartoteka testu „W wodzie” (S-A7)  
z wartościami wskaźników łatwości zadań/czynności 

 
Numer 
zadania 

Sprawdzana umiejętność 
(z numerem standardu) 

Sprawdzana czynność ucznia 
 

Uczeń: 

Typ 
zadania 

Liczba 
punktów 

Łatwość 
w okręgu 

Łatwość 
w kraju 

1. Czytanie (1.1) wyszukuje i przetwarza informacje WW 1 0,95 0,95 

2. Czytanie (1.1) odczytuje znaczenie podanego związku frazeologicznego WW 1 0,77 0,74 

3. Czytanie (1.1) ustala chronologię zdarzeń WW 1 0,22 0,25 

4. Czytanie (1.1) wyszukuje informacje  WW 1 0,90 0,87 

5. Czytanie (1.1) odczytuje dosłowne znaczenie tekstu WW 1 0,84 0,86 

6. Czytanie (1.2) rozpoznaje fikcyjny charakter postaci literackiej WW 1 0,64 0,63 

7. Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.3) zamienia metry na kilometry WW 1 0,73 0,69 

8. Korzystanie  
z informacji (4.1) wybiera właściwą książkę WW 1 0,73 0,74 

9. Czytanie (1.4) wybiera dane z tabeli według określonego kryterium WW 1 0,81 0,80 

10. Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.8) 

wskazuje warunki atmosferyczne pozwalające na określone 
zachowanie się w danej sytuacji  WW 1 0,66 0,59 

11. Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.5) oblicza część całości WW 1 0,47 0,48 

12. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje podaną figurę geometryczną wśród innych figur WW 1 0,61 0,65 

13. Rozumowanie (3.6) wskazuje figury geometryczne zawierające pary boków 
równoległych WW 1 0,49 0,59 

14. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje określony rodzaj kątów w danej figurze 
geometrycznej WW 1 0,40 0,40 

15. Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.7) wskazuje sytuację, w której nie wolno używać urządzenia WW 1 0,66 0,68 

16. Czytanie (1.4) wskazuje współrzędne obiektu  WW 1 0,86 0,80 

17. Czytanie (1.4) wskazuje usytuowanie określonego obiektu WW 1 0,80 0,80 

18. Czytanie (1.4) odczytuje kierunek strony świata WW 1 0,57 0,54 

19. Korzystanie 
z informacji (4.1) wybiera źródło informacji na podstawie podanej oferty WW 1 0,64 0,65 

20. Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.3) oblicza upływ czasu między dwoma zdarzeniami WW 1 0,53 0,51 

Rozumowanie (3.8) I. na podstawie cen jednostkowych ustala sposób obliczenia 
całkowitego kosztu 2 0,33 0,35 

Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.3) II. oblicza całkowity koszt zakupu 2 0,27 0,29 21. 

Rozumowanie (3.9) III. udziela odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego wyniku 
zgodnego z warunkami zadania 

RO 

1 0,29 

0,30 

0,31 

0,32 

22. Rozumowanie (3.6) I. wybiera elementy budowy zwierzęcia związane z 
poruszaniem się w określonym środowisku  WW 2 0,63 0,61 

23. Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (5.8) 

I. określa zagrożenie wynikające z zanieczyszczonego 
środowiska  KO 1 0,75 0,75 

24. Pisanie (2.1) I. podaje w ogłoszeniu niezbędne informacje RO 4 0,57 0,61 

Pisanie (2.1) I. redaguje wypowiedź na podany temat 1 0,73 0,74 

Pisanie (2.1) II. redaguje rozwiniętą wypowiedź na podany temat 1 0,65 0,56 

Pisanie (2.1) III. buduje spójną wypowiedź 1 0,65 0,54 

Pisanie (2.3) IV. pisze komunikatywnie 1 0,71 0,65 

Pisanie (2.3) V. pisze co najmniej 3 linie tekstu 1 0,75 0,71 

25. 

Pisanie (2.3) VI. pisze co najmniej 5 linii tekstu 

RO 

1 0,61 

0,68 

0,62 

0,64 

26. Korzystanie 
z informacji (4.1) I. wykorzystuje informacje zawarte w artykule hasłowym  KO 2 0,61 0,63 

 
Na podstawie stosowanej w pomiarze dydaktycznym klasyfikacji łatwości zadań Centralna Komisja 

Egzaminacyjna wyodrębniła sześć stopni osiągnięć uczniów na sprawdzianie. 
 



Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej w województwie dolnośląskim i opolskim w 2005 roku 
 

30

Łatwość zadań a stopnie osiągnięć uczniów 
 

Współczynnik 
łatwości 0,00– 0,19 0,20– 0,49 0,50– 0,69 0,70– 0,89 0,90–1,00 

Zadanie bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo 

łatwe 
Procent 
punktów 0–19 20–49 50–69 70–79 80–89 90–100 

Stopień 
osiągnięć bardzo niski niski niżej 

zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry 

 
Osiągnięcia uczniów w poszczególnych obszarach umiejętności (S-A7) 

okręg N = 83, kraj N = 944 
 

Średni wynik 
(w punktach) 

Łatwość 
(w %) Umiejętność Numery zadań Liczba 

punktów okręg kraj okręg kraj 

Stopień 
opanowania 
umiejętności 

Czytanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18 10 7,3 7,3 73 73 zadowalający 

Pisanie 24, 25 10 6,4 6,3 64 63 niżej 
zadowalający 

Rozumowanie 12, 13, 14, 21 I, III, 22 8 3,7 3,9 47 49 niski 

Korzystanie  
z informacji 8, 19, 26 4 2,6 2,7 65 68 niżej 

zadowalający 
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 7, 10, 11, 15, 20, 21 II, 23 8 4,3 4,3 54 54 niżej 

zadowalający 

 
Czytanie 

 
Wynik 73% punktów za zadania sprawdzające czytanie świadczy, że badana grupa uczniów słabo-

słyszących i niesłyszących opanowała tę umiejętność – w zakresie objętym sprawdzianem – w stopniu 
zadowalającym. 

Łatwe było dla uczniów odczytanie informacji z tekstu oraz danych z tabeli i planu. Najtrudniejsze 
okazało się zadanie 3. wymagające od ucznia ustalenia chronologii zdarzeń. Rozwiązał je poprawnie 
zaledwie co piąty uczeń. Problemy sprawiało również odczytanie z planu kierunku strony świata. Ponad 
40% uczniów źle rozwiązało zadanie 18. 

Średni wynik za czytanie to 7,3 punktu. Najczęściej uzyskiwanymi wynikami było 7, 8 i 9 punktów 
(łącznie około 60%). Najwyższy wynik (10 punktów) uzyskało prawie 11% uczniów.  

 
Rozkład punktów za czytanie (N = 83) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liczba uczniów 0 1 1 1 2 7 12 17 17 16 9 
Procent uczniów 0,0 1,2 1,2 1,2 2,4 8,4 14,5 20,5 20,5 19,3 10,8 

 
Pisanie 

 
Za zadania sprawdzające pisanie uczniowie słabosłyszący i niesłyszący w naszym okręgu uzyskali 

64% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu niżej zadowalającym.  
Dość trudne okazało się zredagowanie ogłoszenia. Ponad 40% uczniów nie zamieściło w swych 

ogłoszeniach wszystkich niezbędnych informacji. Łatwe okazało się zbudowanie komunikatywnej wypo-
wiedzi na podany temat z zachowaniem minimalnej objętości tekstu. Trudniejsze było rozwinięcie 
wypowiedzi i zachowanie jej spójności. 

Średni wynik za pisanie to 6,4 punktu. Co trzeci uczeń uzyskał wynik najwyższy – 10 punktów. 
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Rozkład punktów za pisanie (N = 83) 
 

Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Liczba uczniów 18 1 1 2 3 3 4 5 7 11 28 
Procent uczniów 21,7 1,2 1,2 2,4 3,6 3,6 4,8 6,0 8,4 13,3 33,7 

 
Rozumowanie 

 
Za zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie słabosłyszący i niesłyszący w naszym okręgu uzyskali 

zaledwie 47% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w  stopniu niskim.  
Umiarkowanie trudne było dla uczniów rozpoznanie figur geometrycznych (61%) i wybór elemen-

tów budowy zwierzęcia związanych z poruszaniem się w wodzie (57%). Pozostałe zadania/czynności 
sprawdzające umiejętność rozumowania okazały się trudne. Tylko co trzeci uczeń potrafił ustalić metodę 
obliczenia kosztu zakupów.  

Średni wynik za rozumowanie wynosi 3,7 punktu na 8 punktów możliwych do uzyskania. Naj-
częstszy wynik to 2 punkty (prawie 22% uczniów). 

 
Rozkład punktów za rozumowanie (N = 83) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 7 10 18 10 8 6 7 7 10 
Procent uczniów 8,4 12,0 21,7 12,0 9,6 7,2 8,4 8,4 12,0 

 
Korzystanie z informacji 

 
Za zadania sprawdzające korzystanie z informacji uczniowie słabosłyszący i niesłyszący w naszym 

okręgu uzyskali 65% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu 
niżej zadowalającym.  

Uczniowie lepiej radzili sobie z wyborem źródła informacji niż z wykorzystaniem informacji zawar-
tych w artykule hasłowym ze słownika. 

Średni wynik za korzystanie z informacji wynosi 2,6 punktu. Wynik maksymalny (4 punkty) uzyska-
ło prawie 34% uczniów i był to wynik najczęstszy. 

 
Rozkład punktów za korzystanie z informacji (N = 83) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 
Liczba uczniów 6 14 16 19 28 
Procent uczniów 7,2 16,9 19,3 22,9 33,7 

 
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 
Za zadania sprawdzające wykorzystywanie wiedzy w praktyce uczniowie słabosłyszący i niesłyszący 

w naszym okręgu uzyskali 54% punkty. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność    
w stopniu niżej zadowalającym.  

Łatwe było dla uczniów podanie przykładu zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia środowiska 
oraz zamiana metrów na kilometry, najtrudniejsze – obliczenie kosztu zakupu. Tylko co trzeci uczeń 
wykonał poprawnie proste obliczenia pieniężne. 

Średni wynik za wykorzystywanie wiedzy w praktyce wynosi 4,3 punktu. Najczęstszy wynik to 3 punkty 
(prawie 30% uczniów). 

 
Rozkład punktów za wykorzystywanie wiedzy w praktyce (N = 83) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 0 3 12 19 13 12 11 5 8 
Procent uczniów 0,0 3,6 14,5 22,9 15,7 14,5 13,3 6,0 9,6 

 



Rozdział V 
 

Wyniki sprawdzianu dla uczniów  
z upośledzeniem w stopniu lekkim  

(zestaw S-A8) 
 

Do sprawdzianu w roku 2005 przystąpiło w naszym okręgu 822 uczniów z upośledzeniem w stopniu 
lekkim. Rozwiązywali oni test Poczta (zestaw S-A8), za który mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Test okazał się dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim umiarkowanie trudny. Za jego roz-
wiązanie uzyskali 57% punktów (tak jak w całym kraju). Średni wynik w okręgu wyniósł 22,7 punktu 
(średni wynik krajowy: 22,7 punktu). Najniższy uzyskany wynik w okręgu to 3 punkty (1 uczeń), naj-
wyższy – 40 punktów (1 uczeń).  
 
 Rozkład wyników sprawdzianu (S-A8)

okręg N = 822
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Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów z upośledzeniem 
w stopniu lekkim w kraju, ustaliła na podstawie standardowej, dziewięciopunktowej, znormalizowanej 
skali staninowej dziewięć przedziałów wyników od najniższego do najwyższego. Ustalenie, jaki procent 
wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala po-
równać oba rozkłady – okręgowy i krajowy oraz określić pozycję wyniku ucznia z trudnościami w ucze-
niu się względem innych wyników uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów z upośledzeniem w stop-
niu lekkim.  

 
Normalizacja rozkładu wyników sprawdzianu (S-A8) 

 
Numer stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nazwa stanina/wyniku najniższy bardzo 
niski niski niżej 

średni średni wyżej 
średni wysoki bardzo 

wysoki najwyższy

Przedział punktowy 0–8 9–12 13–16 17–20 21–24 25–28 29–32  33–36 37–40 
kraj 3,6 7,0 11,9 16,7 19,1 17,8 12,8 7,9 3,2 

okręg 2,6 7,9 12,7 15,2 21,3 17,0 12,5 7,7 3,2 
woj. dolnośląskie 3,5 8,9 13,0 15,9 21,1 15,7 12,0 6,9 3,0 

Procent 
uczniów 

woj. opolskie 0,7 5,8 12,0 13,9 21,5 19,3 13,5 9,5 3,6 
 

Wyniki okręgowe rozkładają się podobnie jak wyniki krajowe. Średni wynik sprawdzianu S-A8 mieści 
się w piątym staninie. Wynik w tym przedziale uzyskało po około 21% uczniów z województwa dolno-
śląskiego i województwa opolskiego. W województwie dolnośląskim więcej jest wyników poniżej śred-
niego, w opolskim jest zdecydowanie mniej wyników najniższych, a więcej wyników powyżej średniego. 

Zadania testu S-A8 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów umiejętności 
opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z  in-
formacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  
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Kartoteka zestawu „Poczta” (S-A8) z wskaźnikami łatwości zadań/czynności 
 

Numer 
zadania 

Sprawdzana umiejętność 
(z numerem standardu) 

Sprawdzana czynność ucznia 
 

Uczeń: 

Typ 
zadania

Liczba 
punktów 

Łatwość 
w okręgu 

Łatwość 
w kraju 

1. Czytanie (1.3) odczytuje znaczenie podanego symbolu WW 1 0,90 0,90 

I. wskazuje usytuowanie określonego obiektu 1 0,67 0,68 
2. Czytanie (1.4) 

II. odczytuje, ile razy zostały pomniejszone obiekty na planie 
PF 

1 0,53 
0,60 

0,55 
0,62 

3. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.5) określa kierunek strony świata WW 1 0,39 0,39 

4. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.5) I. wybiera elementy spełniające określone warunki D 2 0,85 0,86 

5. Rozumowanie (3.1) I. dobiera zdarzenia występujące z określoną częstotliwością D 2 0,49 0,49 

6. Korzystanie z informacji 
(4.1) wskazuje źródło określonej informacji WW 1 0,68 0,69 

Pisanie (2.1) I. redaguje wypowiedź w formie listu 2 0,46 0,50 

Pisanie (2.1) II. pisze na temat 1 0,70 0,69 

Pisanie (2.3) III. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym 1 0,57 0,52 

Pisanie (2.3) IV. pisze tekst poprawny pod względem językowym  1 0,65 0,59 

Pisanie (2.3) V. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  1 0,32 0,35 

7. 

Pisanie (2.5) VI. pisze czytelnie 

RO 

1 0,64 

0,54 

0,60 

0,54 

8. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.5) I. zamienia gramy na kilogramy L 1 0,30 0,31 

9. Rozumowanie (3.5) I. zaznacza na tarczy zegara określoną godzinę KO 1 0,63 0,63 

Rozumowanie (3.8) I. ustala sposób obliczenia upływu czasu od podanego 
wydarzenia 1 0,37 0,38 

10. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.3) II. oblicza upływ czasu 

KO 
1 0,25 

0,31 
0,20 

0,29 

11. Czytanie (1.1) rozpoznaje instrukcję WW 1 0,58 0,60 

12. Czytanie (1.1) określa, czego dotyczy instrukcja WW 1 0,53 0,56 

I. wybiera z instrukcji określone informacje 1 0,84 0,82 
13. Czytanie (1.4) 

II. wybiera z instrukcji określone informacje 
PF 

1 0,52 
0,68 

0,52 
0,67 

14. Korzystanie 
z informacji (4.1) wybiera informację zgodnie z określonym kryterium WW 1 0,76 0,78 

15. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.2) wskazuje przyrząd do pomiaru masy WW 1 0,88 0,88 

16. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.5) 

I. na podstawie własności elementu wskazuje odpowiedni 
sposób postępowania  PF 1 0,84 0,85 

17. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.8) I. potrafi określić rodzaj odpadów i wie, jak z nimi postępować L 1 0,60 0,61 

18. Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.8) 

I. określa sytuację, w której bezpiecznie można poruszać się na 
przejściach dla pieszych L 1 0,83 0,81 

19. Pisanie (2.2) I. redaguje pytanie  KO 1 0,63 0,68 

Rozumowanie (3.8) I. ustala sposób obliczenia całkowitego kosztu zakupu 
określonych towarów 1 0,26 0,31 

Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.3) II. oblicza całkowity koszt zakupu 1 0,49 0,38 

Rozumowanie (3.8) III. ustala sposób obliczenia reszty 1 0,24 0,25 

IV. oblicza resztę 1 0,32 0,22 

20. 

Wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5.3) 

V. podaje wynik z mianem 

RO 

1 0,38 

0,34 

0,40 

0,31 

21. Rozumowanie (3.1) I. podany rok umieszcza w odpowiednim wieku KO 1 0,33 0,35 

I. rozpoznaje na rysunku figurę geometryczną 1 0,86 0,84 
22. Rozumowanie (3.6) 

II. rozpoznaje linie równoległe 
PF 

1 0,50 
0,68 

0,49 
0,66 

23. Czytanie (1.4) określa, czego dotyczy informacja  WW 1 0,63 0,62 

24. Czytanie (1.4) odczytuje i przetwarza informacje WW 1 0,51 0,51 
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Na podstawie stosowanej w pomiarze dydaktycznym klasyfikacji łatwości zadań Centralna Komisja 
Egzaminacyjna wyodrębniła sześć stopni osiągnięć uczniów na sprawdzianie. 
 

Łatwość zadań a stopnie osiągnięć uczniów 
 

Współczynnik 
łatwości 0,00– 0,19 0,20– 0,49 0,50– 0,69 0,70– 0,89 0,90–1,00 

Zadanie bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo 

łatwe 

Procent punktów 0–19 20–49 50–69 70–79 80–89 90–100 

Stopień 
osiągnięć bardzo niski niski niżej 

zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry 

 
Osiągnięcia uczniów w poszczególnych obszarach umiejętności (S-A8) 

okręg N = 822, kraj N = 8286 
 

Średni wynik 
(w punktach) 

Łatwość 
(w %) Umiejętność Numery zadań Liczba 

punktów okręg kraj okręg kraj 

Stopień 
opanowania 
umiejętności 

Czytanie 1, 2, 11, 12, 13, 23, 24  9 5,7 5,8 0,63 0,64 niżej 
zadowalający 

Pisanie 7, 19 8 4,4 4,5 0,55 0,56 niżej 
zadowalający 

Rozumowanie 5, 9, 10 I, 20 I, III, 21, 22 9 4,2 4,2 0,46 0,47 niski 
Korzystanie z 
informacji 6, 14 2 1,4 1,5 0,72 0,74 zadowalający 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 

3, 4, 8, 10 II, 15, 16, 17, 18, 20 
II, IV, V 12 7,0 6,8 0,58 0,56 niżej 

zadowalający 

 
Czytanie 

 
Wynik 63% punktów za zadania sprawdzające czytanie świadczy, że badana grupa uczniów z upo-

śledzeniem w stopniu lekkim opanowała tę umiejętność – w zakresie objętym sprawdzianem – w stopniu 
niżej zadowalającym. 

Uczniowie z łatwością odczytali jedynie znaczenie symbolu poczty na planie. Trudności sprawiało 
im usytuowanie określonego obiektu na planie i odczytanie skali planu. Mieli również problemy z od-
czytaniem instrukcji oraz danych z cennika.  

Średni wynik za czytanie to 5,7 punktu. Najczęściej uzyskiwanymi wynikami było 7 punktów (17% 
uczniów). Najwyższy wynik (9 punktów) uzyskało prawie 12% uczniów. 

 
Rozkład punktów za czytanie (N = 822) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liczba uczniów 6 14 43 79 108 122 122 141 89 98 
Procent uczniów 0,7 1,7 5,2 9,6 13,1 14,8 14,8 17,2 10,8 11,9 

 
Pisanie 

 
Za zadania sprawdzające pisanie uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim w naszym okręgu 

uzyskali 55% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu niżej 
zadowalającym.  

Łatwe dla uczniów było pisanie na temat (czym się interesujesz, jak lubisz spędzać wolny czas). Mieli 
jednak problemy z nadaniem swojej wypowiedzi formy listu, z językiem i z poprawnością zapisu. Naj-
trudniejsze okazało się zachowanie poprawności interpunkcyjnej.  

Średni wynik za pisanie to 4,4 punktu. Prawie 11% uczniów uzyskało wynik najwyższy –   8 punktów. 
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Rozkład punktów za pisanie (N = 822)   
 

Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Liczba uczniów 89 84 83 43 55 96 141 141 90 
Procent uczniów 10,8 10,2 10,1 5,2 6,7 11,7 17,2 17,2 10,9 

 
Rozumowanie 

 
Za zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim w naszym 

okręgu uzyskali zaledwie 46% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność   
w stopniu  niskim.  

Tylko co drugi uczeń poprawnie połączył rodzaj czasopisma z informacją o częstotliwości jego uka-
zywania się. Tylko co trzeci potrafił określić wiek. Trudne było również ustalenie sposobu obliczenia 
upływu czasu (37%). Najtrudniejsze było przedstawienie metody obliczenia kosztu zakupów (26%)         
i reszty (24%).  

Średni wynik za rozumowanie wynosi 4,2 punktu na 9 punktów możliwych do uzyskania. Najczęst-
szy wynik to 3 punkty (20% uczniów). 

 
Rozkład punktów za rozumowanie (N = 822) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liczba uczniów 7 62 127 167 140 97 80 68 51 23 
Procent uczniów 0,9 7,5 15,5 20,3 17,0 11,8 9,7 8,3 6,2 2,8 

 
Korzystanie z informacji 

 
Za zadania sprawdzające korzystanie z informacji uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim       

w naszym okręgu uzyskali 72% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność 
w stopniu zadowalającym.  

Średni wynik za korzystanie z informacji wynosi 1,4 punktu. Wynik maksymalny (2 punkty) uzys-
kało prawie  53% uczniów. 

 
Rozkład punktów za korzystanie z informacji (N = 822) 

 
Liczba punktów 0 1 2 
Liczba uczniów 68 322 432 
Procent uczniów 8,3 39,2 52,6 

 
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 
Za zadania sprawdzające wykorzystywanie wiedzy w praktyce uczniowie w naszym okręgu uzyskali 

58% punktów. W zakresie objętym sprawdzianem opanowali tę umiejętność w stopniu niżej zadowalającym.  
Łatwe dla uczniów było wskazanie przyrządu do pomiaru wagi i artykułów, które można kupić na 

poczcie. Większość uczniów (83%) poradziła sobie z zadaniem związanym z bezpieczeństwem przecho-
dzenia przez jezdnię w miejscu oznaczonym sygnalizacją świetlną. Problemy sprawiało określenie kie-
runku strony świata oraz wykonywanie obliczeń. Ponad 70% uczniów nie potrafiło poprawnie obliczyć 
upływu czasu. Nieco mniej niż połowa uczniów potrafiła obliczyć koszt zakupów, a otrzymywaną resztę 
obliczył tylko co trzeci uczeń. 

Średni wynik za wykorzystywanie wiedzy w praktyce wynosi 7 punktów i jest to najczęstszy wynik 
uzyskiwany przez uczniów (16% uczniów). 

 
Rozkład punktów za wykorzystywanie wiedzy w praktyce (N = 822) 

 
Liczba punktów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Liczba uczniów 6 9 18 44 55 85 133 135 109 82 76 45 25 
Procent uczniów 0,7 1,1 2,2 5,4 6,7 10,3 16,2 16,4 13,3 10,0 9,2 5,5 3,0 



Rozdział VI 
 

Wnioski i rekomendacje 
 

Organizacja sprawdzianu 
 

1.   Szkoły były dobrze przygotowane do przeprowadzenia sprawdzianu i zapewniły uczniom właściwe 
warunki pracy. Zespoły nadzorujące w zdecydowanej większości skupiały się podczas sprawdzianu 
na rzetelnym wypełnianiu wszystkich zadań wynikających z procedur i instrukcji. Wprawdzie uchy-
bienia zdarzały się sporadycznie, ale powtórzyły się wszystkie mankamenty z ubiegłego roku (np. 
niewłaściwy skład ZN, bezpodstawne otwieranie arkuszy przez członków ZN, brak przeniesienia ko-
dów uczniów na matryce znaków, nieprzestrzeganie przez uczniów instrukcji kodowania odpowiedzi 
na karcie, pisanie ołówkiem). 
Dyrektorzy szkół jako Przewodniczący Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych powinni zadbać         
o staranniejsze przeszkolenie zespołów nadzorujących i zapoznanie uczniów przed sprawdzianem ze 
sposobem kodowania prac i odpowiedzi. 

2. Dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych przebiegała bez zakłóceń. Mniej było bra-
ków w dokumentacji przekazywanej do OKE ze szkół. Wykorzystanie poczty kurierskiej usprawniło 
redystrybucję materiałów egzaminacyjnych. 

3. Odsetek uczniów z dysleksją w dużych miastach jest ciągle nieproporcjonalnie wysoki w stosunku 
do uczniów z pozostałych warstw. Utrzymuje się również duże zróżnicowanie odsetka uczniów 
z dysleksją w poszczególnych powiatach. W tym roku około 25% dyslektyków miało wydane zale-
cenie poradni o głośnym odczytaniu przez lektora treści zestawu. Zastanawiające jest, że liczba 
takich zaleceń od roku 2003 ciągle wzrasta. 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne powinny formułować precyzyjne opinie/orzeczenia o dys-
funkcjach uczniów i zawierać w nich informacje o sposobach dostosowania warunków sprawdzianu 
do rzeczywistych potrzeb ucznia oraz badać przyczyny tak dużego zróżnicowania odsetka uczniów   
z dysleksją w poszczególnych powiatach. 
Kuratoria oświaty powinny analizować zasady dostosowywania uczniom warunków egzaminacyj-
nych oraz badać zasadność korzystania z tych dostosowań (zwłaszcza w szkołach o dużym odsetku 
uczniów z dysleksją). 

4. Należy dążyć do zwiększenia liczby zewnętrznych obserwatorów/ekspertów w ścisłej współpracy 
z przedstawicielami organów prowadzących i nadzorujących szkoły. Kierować obserwatorów przede 
wszystkim do szkół, w których nastąpiły odstępstwa od procedur. 

5. Internetowa łączność koordynatorów okręgowych z ośrodkami oceniania znacznie usprawniła komu-
nikację z zespołami egzaminatorów i ułatwiła zapewnienie jednolitości punktowania (możliwe było 
błyskawiczne przekazywanie przewodniczącym ZE decyzji w sprawie oceny rozwiązań nietypowych 
oraz ustaleń koordynatora krajowego). 
Należy doskonalić tę formę komunikowania się OKE z ośrodkami oceniania, dążyć do usytuowania 
stanowisk komputerowych w ośrodkach bliżej miejsc pracy przewodniczących i zespołów egzami-
natorów. 
Umiejętności egzaminatorów w zakresie kryterialnego oceniania rozwiązań uczniowskich należy 
ustawicznie doskonalić, organizując okresowe szkolenia i mobilizując do udziału w nich wszystkich 
egzaminatorów sprawdzianu wpisanych do ewidencji OKE.  

 
Osiągnięcia uczniów 

 
1. Chociaż ogólne wyniki sprawdzianu są zadowalające, nauczyciele powinni zwracać uwagę w kształ-

ceniu uczniów na te umiejętności, które na sprawdzianie wypadły najsłabiej. Dotyczy to głównie 
sprawności językowej uczniów (w tym roku najniższe były wskaźniki za poprawność językową), ale 
także sprawności wykonywania działań arytmetycznych i szacowania oraz umiejętności samodziel-
nego analizowania treści zadań (błędne rozwiązania są często skutkiem powierzchownego, nie-
dokładnego odczytania treści polecenia). 
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2. Do porównań wyników z kolejnych lat i analizy przyrostu osiągnięć uczniów służą skale staninowe, 
a nie średnie wyniki w danym roku odniesione np. do średniej w województwie czy gminie. Badanie 
corocznej pozycji wyniku na skali staninowej pozwala uzyskać informacje o dynamice osiągnięć 
uczniów danej szkoły w kolejnych latach. 

3. Wyniki uczniów i szkół, będące jednym z elementów oceny pracy szkoły, należy zawsze analizować 
z uwzględnieniem kontekstu osiągnięć. Przy interpretowaniu wyników należy uwzględniać możliwie 
największą liczbę czynników, które mogły mieć wpływ na osiągnięcia uczniów, m.in. konteksty 
środowiskowe, dysfunkcje uczniów, warunki nauczania. 
Przedstawiciele organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego mogą wspierać szkoły, które 
pracują w wyjątkowo trudnych warunkach, zwłaszcza szkoły wiejskie, a poradnie psychologiczno-    
-pedagogiczne – szkoły, w których jest duży odsetek uczniów z dysfunkcjami. 

4. Placówkom doskonalenia nauczycieli  rekomendujemy wspomaganie szkół w tworzeniu programów 
rozwoju oraz podejmowanie działań doradczo-metodycznych w zakresie kształcenia przez szkołę 
umiejętności, które w kolejnych latach na sprawdzianach sprawiają uczniom najwięcej problemów 
(np. w zakresie kształcenia językowego). 
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