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Wstęp 
 

Szanowni Państwo, 
przekazujemy RAPORT „Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej w województwie dolnośląs-
kim i opolskim w 2006 roku”. Podobnie jak w latach poprzednich stanowi on rozwinięcie i uzupełnienie 
materiałów przesłanych do szkół 16 maja br. Przekazaliśmy wówczas: 

• 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 (kartoteki wykorzystanych na sprawdzianie ze-

stawów zadań). 
Również 16 maja 2006 r. zamieściliśmy na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) 

wskazówki metodyczne dla nauczycieli o sposobie komunikowania wyników uczniom, propozycje wy-
korzystania wyników sprawdzianu do ewaluacji pracy szkoły oraz informacje dla uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli o wynikach sprawdzianu 2006 r. w całym kraju.  

Wszystkie te materiały z pewnością posłużyły szkolnej analizie wyników tegorocznego sprawdzianu 
i sformułowaniu, wynikających z tej analizy, wniosków do pracy rady pedagogicznej w roku szkolnym 
2006/2007. 

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

W RAPORCIE, oprócz analizy wyników i osiągnięć uczniów na jubileuszowym, piątym z kolei 
sprawdzianie, zamieszczamy również szczegółowe informacje o badanej populacji uczniów oraz o orga-
nizacji i przebiegu sprawdzianu 2006 r. w szkołach województwa dolnośląskiego i opolskiego.  

 
Zachęcamy wszystkich odbiorców RAPORTU do wnikliwej jego lektury. 
Zwracamy także uwagę na opublikowane w Internecie (www.cke.edu.pl) sprawozdanie Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej ze SPRAWDZIANU 2006, zawierające omówienie wyników w skali kraju. 
 
Za bardzo dobrą współpracę w roku szkolnym 2005/2006 dziękujemy serdecznie: 
• Przewodniczącym i Członkom Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, 
• Przewodniczącym i Członkom zespołów egzaminatorów zewnętrznych, 
• Kuratorom i Wizytatorom Kuratoriów Oświaty we Wrocławiu i Opolu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.oke.wroc.pl/
http://www.cke.edu.pl/


1. Organizacja i przebieg sprawdzianu 
 

Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu w roku 2006 określały następujące akty prawne: Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 2004 r. poz. 2046 z późniejszymi zmianami) oraz roz-
porządzenia z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych... (Dz.U. nr 19 z 2005 r. poz. 166 i 167). 

 
1.1. Uczniowie – charakterystyka populacji 

 
Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do sprawdzianu w dniu       

4 kwietnia 2006 r. przystąpiło 44 699 uczniów klas szóstych z 1183 szkół podstawowych w wojewódz-
twie dolnośląskim i opolskim.  

Dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych bądź losowych nie mogli pisać sprawdzianu 4 kwietnia 
2006 r., przeprowadzono 6 czerwca sprawdzian w terminie dodatkowym. Przystąpiło do niego 132 uczniów.  

Z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ze względu na stan zdrowia zostało zwolnionych 52 ucz-
niów. Ponadto w okręgu było 14 zwolnionych ze sprawdzianu laureatów konkursów, którzy otrzymali 
zaświadczenia z najwyższymi wynikami.  

Ponad 34% uczniów przystępujących do sprawdzianu uczęszczało do szkół podstawowych zloka-
lizowanych na wsi. Tych szkół jest w okręgu najwięcej – 58%. Liczba uczniów ze szkół niepublicznych 
stanowiła zaledwie 1% liczby wszystkich szóstoklasistów w okręgu. Liczby uczniów i szkół w okręgu      
i warstwach pokazano w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Liczby uczniów i szkół na sprawdzianie 4 kwietnia 2006 r. 
 

Uczniowie Szkoły Warstwa liczba % liczba % 
Okręg 44 699 100 1183 100 

Woj. dolnośląskie 32 766 73 794 67 
Woj. opolskie 11 933 27 389 33 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 9986 22 166 14 
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 10 031 23 154 13 
Miasto do 20 tys. mieszkańców 9623 21 174 15 
Wieś 15 059 34 689 58 
Szkoły publiczne 44 251 99 1138 96 
Szkoły niepubliczne 448 1 45 4 

 
W ciągu 5 lat, licząc od roku 2002, kiedy został przeprowadzony pierwszy sprawdzian, populacja 

szóstoklasistów w okręgu zmniejszyła się o 8940 uczniów, a liczba szkół podstawowych – o 107. 
Największy spadek liczebności populacji miał miejsce w latach 2004–2005. W tym roku tendencja 
spadkowa utrzymuje się, ale wyraźnie słabnie. Spadek liczebności uczniów na sprawdzianie między 
rokiem 2006 a 2005 jest prawie 3 razy mniejszy niż między rokiem 2005 a 2004 (tabela 2.). 

 
Tabela 2. Liczby uczniów i szkół na sprawdzianach kwietniowych w latach 2002–2006 

 
Liczba uczniów Liczba szkół 

Rok okręg woj.  
dolnośląskie 

woj.  
opolskie okręg woj.  

dolnośląskie 
woj.  

opolskie 
2002 53 629 38 927 14 712 1 290 863 427 
2003 52 457 38 070 14 387 1 260 844 416 
2004 50 443 36 407 14 036 1 243 834 409 
2005 46 251 33 737 12 514 1 196 807 389 
2006 44 699 32 766 11 933 1 183 794 389 

 
Ponad 98% szóstoklasistów to uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową. 

Rozwiązywali oni na sprawdzianie zestaw standardowy (S-A1-052). Uczniowie z orzeczonymi dysfunk-



Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej w województwie dolnośląskim i opolskim w 2006 roku 
 

8

cjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisali spraw-
dzian w formie dostosowanej do ich potrzeb i możliwości (tabela 3.). 

 
Tabela 3. Liczby uczniów i rodzaje zestawów egzaminacyjnych na sprawdzianie 4 kwietnia 2006 r. 

 
Woj. dolnośląskie Woj. opolskie Ogółem w okręgu Kod  

zestawu Przeznaczenie liczba % liczba % liczba % 

S-A1-062 dla uczniów bez dysfunkcji 
i uczniów z dysleksją rozwojową 32 185 98,2 11 648 97,6 43 833 98,1 

S-A4-062 
S-A5-062 
S-A6-062 

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

32 0,1 12 0,1 44 0,1 

S-A7-062 dla uczniów słabo słyszących 
i niesłyszących 80 0,2 11 0,1 91 0,2 

S-A8-062 dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 469 1,4 262 2,2 731 1,6 

                                ogółem 32 766 100,0 11 933 100,0 44 699 100,0 
 

Wśród uczniów rozwiązujących zestaw standardowy 8,4% stanowili uczniowie z dysleksją rozwo-
jową. Odsetek uczniów w okręgu korzystających w tym roku z dostosowania sprawdzianu pod kątem 
dysleksji rozwojowej jest nieco niższy od ubiegłorocznego. Utrzymuje się duże zróżnicowanie odsetka 
dyslektyków w poszczególnych powiatach – od 0,5% do 17,7% (tabela 4.). 

 
Tabela 4. Udział uczniów z dysleksją na sprawdzianie w latach 2002–2006  
w województwie dolnośląskim i opolskim według powiatów (w procentach) 

 
Procent uczniów z dysleksją Powiaty 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Woj. dolnośląskie      
bolesławiecki 2,4 3,9 4,9 6,0 6,5 
dzierżoniowski 0,6 0,8 1,0 2,0 2,0 
głogowski 1,0 1,3 1,7 1,7 1,5 
górowski 13,9 15,4 16,0 14,0 9,1 
jaworski 3,1 3,9 5,3 6,9 7,6 
jeleniogórski 6,9 10,1 8,3 10,0 7,7 
kamiennogórski 0,5 3,3 4,4 7,6 5,7 
kłodzki 1,0 1,7 3,7 3,5 3,4 
legnicki 1,6 2,7 6,9 7,8 10,2 
lubański 3,5 2,2 3,0 5,9 7,4 
lubiński 6,8 6,6 6,1 5,4 3,7 
lwówecki 5,3 6,6 8,6 8,4 10,6 
milicki 1,3 1,6 1,9 2,2 0,9 
oleśnicki 4,5 7,1 8,1 9,6 10,9 
oławski 8,2 10,8 9,2 7,9 5,9 
polkowicki 2,8 4,3 5,8 8,4 10,7 
strzeliński 1,0 0,6 1,3 1,1 2,4 
średzki 3,0 2,3 5,3 4,7 4,9 
świdnicki 1,9 3,5 4,7 6,1 9,9 
trzebnicki 2,7 5,9 11,3 11,4 9,6 
wałbrzyski 1,9 1,9 3,3* 3,7 3,8 
wołowski 1,0 2,5 5,2 6,5 9,6 
wrocławski 4,3 4,9 8,3 10,2 9,9 
ząbkowicki 3,8 4,0 5,6 6,5 9,5 
zgorzelecki 2,2 2,9 5,3 6,5 6,1 
złotoryjski 2,8 3,0 3,0 1,3 0,5 
m. Jelenia Góra 9,1 12,1 14,5 12,0 8,9 
m. Legnica 12,4 16,2 20,8 20,0 16,1 
m. Wrocław 10,6 12,3 16,2 18,1 17,5 

Woj. opolskie      
brzeski 12,1 13,4 12,4 13,5 9,2 
głubczycki 5,5 5,8 6,7 6,3 7,6 
kędzierzyńsko-kozielski 5,4 4,8 5,0 3,7 2,2 
kluczborski 9,7 19,0 14,7 14,1 10,9 
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krapkowicki 15,7 18,0 21,0 18,1 15,3 
namysłowski 5,7 9,3 6,6 1,9 2,6 
nyski 4,0 5,6 8,2 7,7 6,0 
oleski 3,6 3,9 3,0 3,4 3,1 
opolski 4,4 6,8 8,1 6,0 5,2 
prudnicki 0,6 0,2 1,5 2,1 3,2 
strzelecki 3,3 3,6 4,2 3,3 2,5 
m. Opole 16,3 23,4 24,1 18,4 17,7 

                     ogółem w okręgu 5,5 7,2 8,6 8,7 8,4 
      * Od roku 2004 do powiatu wałbrzyskiego włączono miasto Wałbrzych.  

 
1.2. Szkolne zespoły egzaminacyjne 

 
Do przeprowadzenia sprawdzianu w roku szkolnym 2006/2006 powołano 1183 szkolne zespoły 

egzaminacyjne. Przewodniczący tych zespołów (w zdecydowanej większości dyrektorzy szkół) odpo-
wiadali za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie sprawdzianu w swoich szkołach oraz za prze-
szkolenie powołanych przez siebie zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w salach egzamina-
cyjnych. Łącznie w okręgu powołano 3200 zespołów nadzorujących: 2156 w woj. dolnośląskim i 1044  
w woj. opolskim.  

Aby przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych mogli prawidłowo wykonać swoje zada-
nia, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opracowała dla nich już na początku roku szkol-
nego materiały zawierające wszelkie niezbędne informacje i harmonogram prac związanych z przygoto-
waniem szkół do przeprowadzenia sprawdzianu.  

Na przełomie lutego i marca 2006 r. odbyło się 29 konferencji szkoleniowych, przygotowanych 
i przeprowadzonych przez OKE dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich za-
stępców. Wszystkie szkoły otrzymały materiały niezbędne do sprawnego przeprowadzenia sprawdzianu 
(listy uczniów, naklejki z kodem kreskowym, instrukcje i szczegółowe harmonogramy działań). 

 
1.3. Zewnętrzni obserwatorzy  

przebiegu sprawdzianu 
 

Upoważnieni przez dyrektora OKE zewnętrzni obserwatorzy (tabela 5.) monitorowali przebieg spraw-
dzianu w 292 szkołach w okręgu (25%), obserwując jego przeprowadzenie w 588 salach egzamina-
cyjnych (18%).  
 

Tabela 5. Zewnętrzna obserwacja przebiegu sprawdzianu 4 kwietnia 2006 r. 
 

Obserwatorzy Woj. 
dolnośląskie 

Woj.  
opolskie Ogółem 

Wizytatorzy kuratoriów oświaty 48 45 93 
Pracownicy samorządów terytorialnych 73 31 104 
Pracownicy ośrodków metodycznych 17 5 22 
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych 59 26 85 
Nauczyciele innych szkół 209 75 284 

Ogółem obserwatorów 406 182 588 
Procent sal egzaminacyjnych objętych obserwacją 19% 17% 18% 

 
1.4. Przebieg sprawdzianu 

 
Sprawdzian w szkołach podstawowych w woj. dolnośląskim i opolskim  był przeprowadzany w 3200 

salach egzaminacyjnych. Informacje o jego przebiegu płyną z trzech źródeł: z dokumentacji egzamina-
cyjnej przekazanej przez szkoły do OKE, z arkuszy obserwacji zewnętrznych obserwatorów oraz z pro-
tokołów egzaminatorów. Z informacji tych wynika, że szkoły w okręgu były dobrze przygotowane do 
przeprowadzenia sprawdzianu i zapewniły uczniom właściwe warunki pracy.  
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Stan techniczny i ilość otrzymanych materiałów egzaminacyjnych nie stanowiły przeszkody w spraw-
nym przeprowadzeniu sprawdzianu. Odnotowano 14 zestawów wadliwych, wymagających wymiany 
(ponad 4 razy mniej niż w roku ubiegłym).  

530 zestawów – jak wynika z protokołów zbiorczych – zostało otwartych dla lektorów, którzy w 423 
szkołach odczytywali uczniom, zgodnie z zaleceniami poradni, tekst arkusza egzaminacyjnego. W 78 
szkołach nagrywano przebieg sprawdzianu 104 uczniów pracujących z udziałem nauczyciela wspoma-
gającego.  

Indywidualny czas pracy uczniów potrzebny do rozwiązania zadań był zróżnicowany. W 83 salach 
(14% sal, w których obserwowano przebieg sprawdzianu) większość lub wszyscy uczniowie skończyli 
pracę przed upływem wyznaczonego czasu. Wszyscy zdający pracowali do momentu ogłoszenia końca 
pracy w 67% sal. 

Z ankiet obserwatorów wynika, że zespoły nadzorujące w zdecydowanej większości skupiały się 
podczas sprawdzianu na rzetelnym wypełnianiu wszystkich zadań wynikających z procedur i instrukcji. 
Uchybienia w różnych fazach przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu w szkołach zdarzały się 
sporadycznie (dotyczą, podobnie jak w ubiegłym roku, niespełna 1% sal egzaminacyjnych).  

Nieprawidłowości zgłoszone przez egzaminatorów sprawdzianu to: brak przeniesienia przez ZN kodu 
ucznia na matrycę znaków (1138 kart odpowiedzi), przypadki pisania przez uczniów ołówkiem (376), 
niezgodny z instrukcją sposób zaznaczania przez uczniów wybranych odpowiedzi na karcie (101). 

W trzech przypadkach zaistniała konieczność unieważnienia sprawdzianu. Pierwszy przypadek zwią-
zany był z zasłabnięciem ucznia, drugi – z rozwiązywaniem przez ucznia niewłaściwego zestawu, trzeci 
– z naruszeniem procedur przez ucznia (użycie podczas sprawdzianu telefonu komórkowego). Ucznio-
wie, których sprawdzian unieważniono, przystąpili do niego w terminie dodatkowym.  

 
1.5. Sprawdzanie prac egzaminacyjnych 

 
Do sprawdzenia 44 699 prac uczniowskich ze sprawdzianu przeprowadzonego w szkołach 4 kwietnia 

2006 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 w ośrod-
kach oceniania pracowało 631 egzaminatorów sprawdzianu wpisanych do ewidencji OKE.  

Zespoły egzaminatorów pracowały w 14 ośrodkach oceniania usytuowanych w szkołach na terenie 
obu województw. We Wrocławiu i w Opolu, gdzie pracowało najwięcej zespołów, powołano koordy-
natorów ośrodków oceniania. 

Przekazanie prac egzaminacyjnych z OKE do ośrodków (i ich odbiór po sprawdzeniu) odbywało się 
za pośrednictwem poczty kurierskiej.  

Sprawdzanie prac przez egzaminatorów było poprzedzone szkoleniem w zakresie jednolitego stoso-
wania ustalonych dla całego kraju schematów punktowania. Przewodniczący zespołów i weryfikatorzy 
zostali przeszkoleni w OKE przez okręgowych koordynatorów sprawdzianu (5 i 6 kwietnia), a następnie 
sami przeprowadzali te szkolenia w ośrodkach oceniania dla egzaminatorów ze swojego zespołu (7 kwietnia).  

Zespoły egzaminatorów pracowały w okresie od 7 do 9 kwietnia 2006 r. Sprawdzanie odbywało się 
wyłącznie w ośrodkach oceniania, bez możliwości wynoszenia arkuszy egzaminacyjnych poza obręb budynku.  

Weryfikacja poprawności punktowania i weryfikacja techniczna były prowadzone na bieżąco i kon-
tynuowane jeszcze 10 kwietnia.  

Średnio każdy z 523 egzaminatorów-członków zespołu sprawdził 85 prac uczniowskich. Przewodni-
czący i weryfikatorzy zweryfikowali łącznie ponad 7,6 tys. prac wypunktowanych przez egzaminatorów 
(ponad 17%). Wszystkie zauważone rozbieżności w przyznanej przez egzaminatora i weryfikatora licz-
bie punktów wyjaśniano i korygowano na bieżąco. Weryfikacja punktowania prac przez egzaminatorów 
była jeszcze kontynuowana w OKE. Tu sprawdzono poprawność oceny 2,2 tys. prac (5%). Łącznie zwe-
ryfikowano punktowanie ponad 9,7 tys. prac (22%). 

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

Dzięki łączności internetowej między OKE a ośrodkami oceniania okręgowi koordynatorzy spraw-
dzianu, którzy odpowiadali za organizację sprawdzania prac i właściwy przebieg tego procesu, mieli 
możliwość stałego i szybkiego kontaktu z wszystkimi przewodniczącymi zespołów. Na bieżąco mogli 
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rozpoznać i wyjaśnić wszelkie problemy, z jakimi zetknęli się egzaminatorzy w ośrodkach sprawdzania. 
Koordynatorzy okręgowi pozostawali również w stałej łączności z koordynatorem w CKE i koordy-
natorami z innych okręgowych komisji.  

 
1.6. Przekazanie wyników sprawdzianu do szkół 

 
16 maja 2006 r. OKE przekazała do szkół indywidualne zaświadczenia dla uczniów z wynikami 

sprawdzianu oraz:  
− 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 od-

działach 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, 
− kartoteki zestawów zadań do analizy wyników w szkole. 
Każda szkoła otrzymała również czyste arkusze (taki rodzaj, jaki był w szkole zastosowany), po-

zyskane ze zwróconych zestawów niewykorzystanych. 
Analizę krajowych wyników sprawdzianu, wskazówki metodyczne dla nauczycieli o sposobie komu-

nikowania wyników uczniom oraz propozycję wykorzystania wyników do ewaluacji pracy szkoły za-
mieszczono na stronie internetowej OKE. 

 
 



2. Wyniki sprawdzianu standardowego 
(zestaw S-A1) 

 
Na sprawdzianie w dniu 4 kwietnia 2006 r. 43 833 uczniów w okręgu (ponad 98%) rozwiązywało 

standardowy zestaw zadań Pszczoły i miody. 

 
2.1. Opis standardowego zestawu zadań 

 
Podstawowym narzędziem do zbadania umiejętności szóstoklasistów był zestaw zadań Pszczoły 

i miody. W wersji standardowej rozwiązywali go uczniowie bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową.  
Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut, w przypadku uczniów z dysfunkcjami czas 

ten mógł być przedłużony o 30 minut. 
Zestaw składał się z 20 zadań zamkniętych, w których uczeń wybierał jedną odpowiedź spośród czte-

rech podanych, oraz z 5 zadań otwartych, w których odpowiedzi formułował sam. Za poprawne wyko-
nanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów – po połowie za część zamkniętą i otwartą. 

Zadania testu sprawdzały umiejętności z pięciu obszarów standardów wymagań:  
 czytanie, 
 pisanie, 
 rozumowanie, 
 korzystanie z informacji, 
 wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 

 
Udział punktów możliwych do uzyskania za każdy z tych obszarów przedstawia tabela 6.  

 
Tabela 6. Plan standardowego zestawu zadań Pszczoły i miody 

 
Nr 

obszaru Obszar  standardów  wymagań Liczba 
punktów Waga Numery zadań 

I Czytanie 10 25% 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 
II Pisanie 10 25% 25 
III Rozumowanie 8 20% 7, 8, 9, 14, 16, 21/I, III, IV 
IV Korzystanie z informacji 4 10% 22, 23, 24 
V Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 20% 4, 15, 18, 19, 20, 21/II, V, VI 
 razem 40 100%  

 
Czytanie sprawdzono dziesięcioma zadaniami zamkniętymi. W zakresie tej umiejętności badano czy-

tanie tekstu popularnonaukowego i poetyckiego, danych z tabeli oraz z mapy. 
Pisanie sprawdzono jednym zadaniem otwartym, w którym uczeń redagował wypowiedź na podany 

temat. W zakresie tej umiejętności badano: pisanie na temat i zgodnie z celem, komponowanie własnej, 
dłuższej wypowiedzi, dobór środków językowych, przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych 
i interpunkcyjnych oraz wyróżnianie części tekstu zgodnie z jego strukturą. 

Rozumowanie sprawdzono pięcioma zadaniami zamkniętymi oraz jednym zadaniem otwartym. 
W zakresie tej umiejętności badano: umieszczanie daty w przedziale czasowym, rozpoznawanie włas-
ności figur geometrycznych, opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażenia aryt-
metycznego, ustalanie sposobu rozwiązania zadania i analizowanie otrzymanego wyniku oraz sprawdza-
nie wyników z warunkami zadania. 

Korzystanie z informacji sprawdzono trzema zadaniami otwartymi krótkiej odpowiedzi. W zakresie 
tej umiejętności badano posługiwanie się informacjami z podanego źródła oraz wskazywanie źródła in-
formacji. 

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce sprawdzono pięcioma zadaniami zamkniętymi i jednym zada-
niem otwartym. W zakresie tej umiejętności badano rozwiązywanie problemów praktycznych z wyko-
rzystywaniem własności liczb oraz wykonywanie obliczeń dotyczących temperatury, wagi, czasu, dłu-
gości i pola. 
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2.2. Ogólne wyniki uczniów 
 

Test Pszczoły i miody w wersji standardowej rozwiązywało 43 833 uczniów w okręgu.  
 

2.2.1. Wyniki wszystkich uczniów 
 

Ogółem uczniowie w okręgu uzyskali 64% punktów możliwych do uzyskania. Średni wynik w okrę-
gu wynosi 25,6 pkt. i jest bardzo zbliżony do wyniku krajowego (tabela 7.).  
 

Tabela 7. Ogólne wyniki uczniów w okręgu (z rozbiciem na województwa) a wyniki krajowe  
– dane statystyczne 

 

Wynik średni Rodzaj wskaźnika Liczba uczniów 
w pkt. w % 

Odchylenie  
standardowe* 

Okręg 43 833 25,6 64,0 8,58 
Woj. dolnośląskie 32 185 25,5 63,8 8,67 
Woj. opolskie 11 648 25,7 64,3 8,32 
Kraj 464 807 25,3 63,3 8,56 

   * Statystyczna miara rozproszenia wyników wokół wartości średniej. 
 

Żaden uczeń w okręgu nie miał wyniku zerowego. Najniższy wynik to 1 pkt (6 uczniów). Wynik 
maksymalny (40 pkt.) uzyskało 566 uczniów. Wynik środkowy (mediana) to 26 pkt. Najczęściej ucznio-
wie osiągali wynik 33 pkt. (1771 uczniów). 

Rozkłady ogólnych wyników sprawdzianu w okręgu i województwach zostały przedstawione na wy-
kresach 1., 2. i 3. 

 
Wykres 1. Rozkład ogólnych wyników sprawdzianu – okręg 
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Wykres 2. Rozkład ogólnych wyników sprawdzianu – woj. dolnośląskie 
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Wykres 3. Rozkład ogólnych wyników sprawdzianu – woj. opolskie 
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Jak co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła dla krajowych wyników uczniów ze spraw-

dzianu punktowe przedziały standardowej, znormalizowanej skali staninowej. 
W tabeli 8. pokazano procentowy rozkład wyników sprawdzianu 2006 r. w dziewięciu przedziałach 

tej skali. 
Ustalenie, jaki procent wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedzia-

łach skali staninowej, pozwala porównać rozkłady – okręgowy i wojewódzkie z krajowym oraz określić 
pozycję wyniku ucznia. Standardowa skala staninowa umożliwia również porównywanie wyników         
z różnych lat. 
 

Tabela 8. Procentowy rozkład wyników uczniów w przedziałach skali staninowej (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 0–9 10–13 14–18 19–23 24–29 30–33 34–36  37–38 39–40 
kraj 3,7 6,5 13,5 17,6 22,2 15,4 11,5 6,3 3,3 

okręg 3,5 6,4 13,2 17,3 22,0 15,5 11,9 6,7 3,6 
woj. dolnośląskie 3,7 6,5 13,3 16,9 21,8 15,2 11,9 6,9 3,8 

Procent 
uczniów 

woj. opolskie 3,0 5,9 12,8 18,2 22,67 16,2 12,3 6,2 3,1 
  

Rozkład wyników okręgowych jest bardzo zbliżony do rozkładu krajowego. W województwie opol-
skim jest nieco mniej wyników niskich (stanin 1., 2. i 3.), a w województwie dolnośląskim nieco więcej 
wyników najwyższych (stanin 8. i 9.). 

 
2.2.2. Wyniki dziewcząt i chłopców 

 
Dziewczęta w okręgu – podobnie jak w całym kraju – osiągają wyższe wyniki niż chłopcy (wykres 

4. i tabela 9.) 
Różnica między średnim wynikiem dziewcząt i chłopców wynosi prawie 2 pkt. 

 
Tabela 9. Ogólne wyniki sprawdzianu dziewcząt (K) i chłopców (M) w kraju i okręgu 

– dane statystyczne 
 

Wynik średni Liczebność w punktach w procentach 
Odchylenie  

standardowe Rodzaj wskaźnika 
K M K M K M K M 

Kraj 226 199 238 608 26,3 24,4 65,7 61,0 8,24 8,77 
Okręg 21 470 22 362 26,5 24,7 66,2 61,7 8,29 8,76 
Woj. dolnośląskie 15 706 16 478 26,4 24,7 66,1 61,7 8,38 8,85 
Woj. opolskie 5764 5884 26,6 24,7 66,6 61,7 8,03 8,49 
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Wykres 4. Rozkład wyników sprawdzianu według płci – okręg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 3435 36 37 38 39 40 
dziewczęta chłopcy

2.2.3. Wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji 
 

Ogólne wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji są zbliżone. Średni wynik obu grup różni się tylko 
o 0,3 pkt. Różne natomiast są modalne (dominanty) wyników. Dyslektycy najczęściej osiągali 25 pkt.,     
a uczniowie bez dysleksji – o 10 punktów więcej (wykres 5. i tabela 10.). 
 

Wykres 5. Rozkład wyników sprawdzianu uczniów z dysleksją i bez dysleksji 
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Tabela 10. Wyniki uczniów bez dysleksji i z dysleksją w okręgu i kraju – dane statystyczne 

 
Wynik średni Rodzaj wskaźnika Liczebność w punktach w procentach

Odchylenie  
standardowe 

Okręg 
   Uczniowie bez dysleksji 
   Uczniowie z dysleksją 

 
40 164 
3668 

 
25,6 
25,3 

 
64,0 
63,1 

 
8,63 
8,00 

Kraj 
   Uczniowie bez dysleksji 
   Uczniowie z dysleksją 

 
422 396 
42 411 

 
25,3 
25,1 

 
63,4 
62,7 

 
8,62 
8,02 

 
2.2.4. Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

 
Podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z miast powyżej 100 ty-

sięcy mieszkańców (wykres 6. i tabela 11.). Różnica między ich średnim wynikiem a średnimi wynikami 
uczniów ze szkół zlokalizowanych na wsi wynosi prawie 3 pkt. 
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 Rozkład wyników uczniów z wielkich miast wyraźnie odbiega od pozostałych. Najczęściej osiągają 
oni wynik 36 pkt., podczas gdy modalna wyników ze szkół wiejskich wynosi 23 pkt. 

 
Wykres 6. Rozkład wyników sprawdzianu według warstw 
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Tabela 11. Wyniki sprawdzianu a wielkość miejscowości – dane statystyczne 
 

Wynik średni Rodzaj wskaźnika Liczebność w punktach w procentach 
Wynik  

najczęstszy 
Odchylenie 

standardowe 
Miasto powyżej 100 tys. 9792 27,6 69,0 36 8,63 
Miasto od 20 tys. do 100 tys. 9817 25,4 63,5 33 8,47 
Miasto do 20 tys. 9386 24,9 62,3 29 8,62 
Wieś 14 837 24,8 62,0 23 8,38 
Okręg 43 833 25,6 64,0 33 8,58 
Kraj 464 807 25,3 63,3 33 8,56 

 
Rozkłady wyników uczniów w przedziałach standardowej skali staninowej ukazują wyraźnie nastę-

pującą prawidłowość statystyczną: im większa miejscowość, tym większy odsetek wyników wysokich, 
bardzo wysokich i najwyższych, a mniejszy – wyników niskich, bardzo niskich i najniższych (tabela 12.). 

 
Tabela 12. Rozkład wyników w przedziałach skali staninowej a wielkość miejscowości 

 
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 0–9 10–13 14–18 19–23 24–29 30–33 34–36  37–38 39–40 
miasto powyżej 100 tys. 3,1 4,4 10,0 13,5 20,5 17,0 15,3 10,2 6,0 
miasto od 20 do 100 tys. 3,6 6,2 13,5 17,2 22,3 16,6 11,3 6,0 3,2 
miasto do 20 tys. 4,0 7,2 13,3 18,5 22,5 14,7 10,7 5,9 3,1 

Procent 
uczniów 

wieś 3,3 7,3 15,0 19,0 22,4 14,3 10,9 5,3 2,5 
 

W staninach 7., 8. i 9. łącznie sytuuje się 31,5% wyników uczniów z wielkich miast, w pozostałych 
miastach odsetek wysokich wyników wyraźnie maleje (20,5 i 19,7), a na wsi spada do 18,7. 

W staninach 1., 2. i 3. łącznie – tendencje są odwrotne. Taka sama prawidłowość występuje w całym 
kraju. 

 
2.2.5. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

 
Uczniowie szkół niepublicznych w okręgu (około 1% populacji) osiągnęli wyniki wyższe od wyni-

ków uczniów szkół publicznych (tabela 13.). Różnica między ich średnimi wynikami ze sprawdzianu 
wyniosła prawie 4 pkt. (w kraju – ponad 5 pkt.). 
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Tabela 13. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych w okręgu i kraju – dane statystyczne 
 

Wynik średni Rodzaj wskaźnika Liczebność w punktach w procentach 
Odchylenie  

standardowe 
Okręg 
  Uczniowie szkół publicznych 
  Uczniowie szkół niepublicznych 

 
43 394 

438 

 
25,5 
29,3 

 
63,8 
73,3 

 
8,57 
8,00 

Kraj 
  Uczniowie szkół publicznych 
  Uczniowie szkół niepublicznych 

 
458 933 

5874 

 
25,3 
30,6 

 
63,1 
76,4 

 
8,55 
7,84 

 
2.2.6. Średnie wyniki szkół 

 
Zestaw standardowy rozwiązywali uczniowie z 1127 szkół w okręgu. 
Rozkład średnich wyników szkół jest zbliżony do normalnego (wykres 7.). 

 
Wykres 7. Rozkład średnich wyników szkół w okręgu 
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W tabeli 14. pokazano procentowy rozkład średnich wyników szkół w określonych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną dziewięciu przedziałach krajowej skali staninowej. Ustalenie, jaki procent wy-
ników szkół z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala porównać 
rozkłady i określić pozycję średniego wyniku szkoły w roku 2006. Standardowa skala staninowa umoż-
liwia również porównywanie wyników z różnych lat. 
 

Tabela 14. Procentowy rozkład średnich wyników szkół w przedziałach skali staninowej 
 

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 4,0–19,1 19,2–20,9 21,0–22,6 22,7–24,1 24,2–25,7 25,8–27,3 27,4–29,0 29,1–31,3 31,4–39,0
kraj 4,0 6,6 12,7 17,0 19,9 17,3 11,6 7,1 3,8 

okręg 3,8 5,7 11,3 16,0 21,1 16,9 13,1 8,3 3,9 
woj. dolnośląskie 4,8 6,9 11,9 16,1 20,2 16,1 11,5 8,1 4,4 

Procent 
szkół 

woj. opolskie 1,9 3,2 10,1 15,7 22,9 18,4 16,5 8,5 2,9 
 

Rozkład średnich wyników szkół w województwie dolnośląskim jest zbliżony do rozkładu krajowe-
go. W województwie opolskim jest wyraźnie mniej wyników najniższych. 

 
2.2.7. Przedziały skali staninowej w latach 2002–2006 

 
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. 
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W tabelach poniżej zestawiono punktowe przedziały skali z lat 2002–2006 dla wyników uczniów 
(tabela 15.) i średnich wyników szkół (tabela 16.), a pod nimi podano przykłady wykorzystania tych da-
nych do analizy wyników z różnych lat. 
 

Tabela 15. Przedziały punktowe wyników uczniów w latach 2002–2006 
 

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 
2006 0–9 10–13 14–18 19–23 24–29 30–33 34–36 37–38 39–40 

 
Przykłady: 

• Uczniowie A, B, C, D, E to szóstoklasiści, którzy ukończyli szkołę podstawową w pięciu 
kolejnych latach: 2002, 203, 204, 2005 i 2006. Każdy z nich na sprawdzianie uzyskał wynik     
32 punkty. Nie znaczy to jednak, że ich osiągnięcia są takie same, gdyż w wymienionych latach 
różna była trudność sprawdzianu. 

Porównanie osiągnięć tych uczniów umożliwiają skale staninowe. I tak: 
– wynik ucznia A uzyskany w 2002 r. jest średni (stanin 5.), 
– wynik ucznia B uzyskany w 2003 r. jest wyżej średni (stanin 6.), 
– wynik ucznia C uzyskany w 2004 r. jest wysoki (stanin 7.), 
– wynik ucznia D uzyskany w 2005 r. jest średni (stanin 5.), 
– wynik ucznia E uzyskany w 2006 r. jest wyżej średni (stanin 6.). 

Widzimy więc, że osiągnięcia tych szóstoklasistów różnią się – mimo takiego samego wyniku punk-
towego. 

• Uczniowie A, B, C, D, E pisali sprawdzian w różnych latach i uzyskali różne wyniki: 
– uczeń A w 2002 r. – 30 pkt., 
– uczeń B w 2003 r. – 31 pkt., 
– uczeń C w 2004 r. – 26 pkt., 
– uczeń D w 2005 r. – 32 pkt., 
– uczeń E w 2006 r. – 28 pkt. 

Chociaż te wyniki różnią się od siebie nawet o kilka punktów, osiągnięcia uczniów są podobne. 
Wynik każdego z nich sytuuje się w staninie 5. i jest wynikiem średnim. 
 

Tabela 16. Przedziały punktowe średnich wyników szkół w kraju w latach 2002–2006 
 

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 
2006 4,0–19,1 19,2–20,9 21,0–22,6 22,7–24,1 24,2–25,7 25,8–27,3 27,4–29,0 29,1–31,3 31,4–39,0 

 
Przykłady: 

• Szkoła X w pięciu kolejnych latach uzyskała następujące średnie wyniki sprawdzianu:  
– w 2002 r. – 26,2 pkt., 
– w 2003 r. – 26,2 pkt., 
– w 2004 r. – 23,3 pkt., 
– w 2005 r. – 28,3 pkt., 
– w 2006 r. – 24,5 pkt. 
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Poró n ły w kolejnych latach umożliwiają skale staninowe. I tak: 

iału), 

Bez śr yników punktowych prowadziłoby do błędnej kon-
kluz

atycznie rosną. 

 lat temu był to wynik niski, 

 
W tabeli 17. przedstawiono średnie wyniki uczniów w pięciu badanych na sprawdzianie obszarach 

um

Tabela 17. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności 
 

Średni wynik  

w anie osiągnięć tej szko
– wynik uzyskany w 2002 r. jest niski (w dolnej granicy przedziału), 
– wynik uzyskany w 2003 r. jest niski (w górnej granicy przedziału), 
– wynik uzyskany w 2004 r. jest niżej średni (w dolnej granicy przedz
– wynik uzyskany w 2005 r. jest niżej średni (w górnej granicy przedziału), 
– wynik uzyskany w 2006 r. jest średni. 
po ednie porównanie ze sobą surowych w

ji: Osiągnięcia szkoły X na przemian rosną i maleją. 
Tymczasem osiągnięcia szkoły X z roku na rok system

• Średni wynik szkoły Y co roku jest taki sam i wynosi 27,4 pkt. Pięć
teraz, w roku 2006, jest to wynik wysoki. Od roku 2002 osiągnięcia szkoły rosły, pewien spadek 
odnotowano jedynie w roku 2005 w stosunku do roku poprzedzającego. 

 
2.3. Wyniki w obszarach umiejętności 

iejętności, opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: czytaniu, pisaniu, rozumowaniu, ko-
rzystaniu z informacji i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce. Średnie wyniki w okręgu są bardzo zbliżone 
do krajowych. Jak co roku, uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki za czytanie, najsłabsze za wyko-
rzystywanie wiedzy w praktyce. 
 

Średni wynik
w okręgu w kraju Umiejętność Numery zadań p

p

Odchylenie 

pkt.  

Liczba 
unktów 
maks. kt. % standardowe  %

Czytanie 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 10 7,69 76,9 1,99 7,66 76,6 
Pisanie 25 10 6,97 69,7 2,59 6,85 68,5 
Rozumowanie , 9, 14, 16, 21-I, III, IV 7, 8 8 4,52 56,5 2,44 4,45 55,6 
Korzystanie 
z informacji 22, 23, 24 4 2,41 60,2 1,35 2,42 60,5 

Wykorzystywanie , 20, 21-II, V, VI wiedzy w praktyce 4, 15, 18, 19 8 3,99 49,9 2,38 3,93 49,1 

 
2.3.1. Czytanie 

 
redni wynik w czytaniu to 7,7 pkt. na 10 możliwych do uzyskania. 31 uczniów w okręgu miało wy-

nik

 
Wykres 8. Rozkład wyników – czytanie 

 

 

Ś
 zerowy, a 8518 (ponad 19%) – wynik maksymalny. Najczęściej uzyskiwanym wynikiem było 9 pkt.  
Rozkład wyników w tym obszarze umiejętności przedstawia wykres 8. 
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ajlepiej uczniowie poradzili sobie z odczytaniem tekstów popularnonaukowych (ponad 80% pkt.). 
Niż

2.3.2. Pisanie 
 
redni wynik w pisaniu to 6,97 pkt. na 10 możliwych do uzyskania. Uczniowie mieli za zadanie 

nap

 
Wykres 9. Rozkład wyników – pisanie 

 

powiedzi, roz-
win

2.3.3. Rozumowanie 
 
redni wynik w rozumowaniu to 4,5 pkt. na 8 możliwych do uzyskania. 1887 (ponad 4%) uczniów  

w o

 tym obszarze umiejętności przedstawia wykres 10. 
 

Wykres 10. Rozkład wyników – rozumowanie 
 

N
sze wyniki uzyskali za odczytanie tekstu poetyckiego oraz mapy i tabeli. Najwięcej problemów mieli 

z rozpoznaniem poetyckich środków stylistycznych (59% pkt.) oraz z porównaniem danych liczbowych 
w kolumnach i wierszach tabeli (56% pkt.). 

 

Ś
isać wypracowanie na podany temat. 1634 (prawie 4%) uczniów w okręgu miało za pisanie wynik 

zerowy, a 8135 (16%) – wynik maksymalny. Najczęściej uzyskiwanymi wynikami było 8 i 9 pkt.  
Rozkład wyników w tym obszarze umiejętności przedstawia wykres 9. 
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Najlepiej uczniowie poradzili sobie z realizacją tematu i kompozycją własnej wy
iętej do wymaganej długości (86% pkt.). Znacznie niższe wyniki uzyskali za język i styl (48% pkt.) 

oraz za ortograficzną i interpunkcyjną poprawność zapisu (58% pkt.). Prawie połowa uczniów nie potrafi 
dzielić własnego tekstu na akapity (56% pkt.). 

 

Ś
kręgu miało wynik zerowy, a 5821 (ponad 13%) – wynik maksymalny. Najczęściej uzyskiwanym 

wynikiem było 7 pkt.  
Rozkład wyników w
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Najlepiej uczniowie poradzili sobie z umieszczeniem daty w przedziale czasowym (70% pkt.). 
Co 

 
2.3.4. Korzystanie z informacji 

 
redni wynik w korzystaniu z informacji to 2,4 pkt. na 4 możliwe do uzyskania. 5098 uczniów 

w o

 umiejętności przedstawia wykres 11. 
 

Wykres 11. Rozkład wyników – korzystanie z informacji 
 

Wyniki uczniów za o zarówno sko-
rzy

 
2.3.5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 
redni wynik w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce to 3,99 pkt. na 8 możliwych do uzyskania. 2390 

ucz

ści przedstawia wykres 12. 
 

Wykres 12. Rozkład wyników – wykorzystywanie wiedzy w praktyce 
 

drugi uczeń nie potrafił określić liczby osi symetrii danej figury płaskiej oraz wskazać pary liczb 
spełniających warunki zadania (51% pkt.). Najtrudniejsze okazało się ustalenie sposobu obliczenia pola 
części prostokąta (46% pkt.). 

Ś
kręgu (ponad 11,5%) miało wynik zerowy, a 12 359 (ponad 28%) – wynik maksymalny, który był 

wynikiem najczęściej występującym. 
Rozkład wyników w tym obszarze
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zadania w tym obszarze są zbliżone. Umiarkowanie trudne był
stanie z informacji zawartych w ofercie muzeum (59% pkt.), jak i wskazanie właściwego słownika 

(62% pkt.). 

Ś
niów w okręgu (prawie 5,5%) miało wynik zerowy, a 4066 (ponad 9,2%) – wynik maksymalny. 

Najczęściej uczniowie uzyskiwali wynik 2 pkt. 
Rozkład wyników w tym obszarze umiejętno
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Najlepiej uczniowie poradzili sobie z obliczeniem czasu zakończenia określonej czynności (68% pkt.). 
Tylko co drugi uczeń potrafił obliczyć różnicę temperatur (49% pkt.). Podobnie było z wykonaniem 
działań na ułamkach zwykłych i wskazaniem najmniejszej liczby całkowitej spełniającej warunki zada-
nia (48% pkt.). Ponadto uczniowie mieli problemy z obliczeniem pola prostokąta (43% pkt.). Naj-
trudniejsze okazały się obliczenia procentowe (37% pkt.) i obliczenia różnicy powierzchni (35% pkt.). 

 
2.3.6. Wyniki w obszarach a poziomy osiągnięć uczniów 

 
Do opisu osiągnięć uczniów w obszarach umiejętności badanych na Sprawdzianie 2006 Centralna 

Komisja Egzaminacyjna ustaliła dwa poziomy: konieczny (co najmniej 50 % uzyskanych punktów) 
i zadowalający (co najmniej 70% punktów).  

Średnie wyniki w obszarach (patrz tabela 17.) pokazują, że uczniowie w okręgu osiągnęli poziom 
zadowalający w czytaniu (77%). Osiągnięcia w pisaniu sytuują się w dolnej granicy poziomu zadowala-
jącego (70%). W rozumowaniu i korzystaniu z informacji osiągnęli poziom konieczny (ponad 50% pkt.), 
natomiast wyniki za wykorzystanie wiedzy w praktyce świadczą o osiągnięciach na granicy poziomu ko-
niecznego (49,9%). 

Analiza łatwości obszarów umiejętności w różnych przedziałach skali staninowej pokazuje znaczne 
różnice w osiągnięciach uczniów, w zależności od tego, w którym przedziale sytuuje się ich wynik 
ogólny (tabela 18.). 
 

Tabela 18. Łatwość obszarów umiejętności (w procentach) dla dziewięciu przedziałów wyników 
 
Uwaga: Szarym kolorem wyróżniono zadowalający poziom osiągnięć uczniów, pogrubiona linia wyznacza poziom konieczny. 
 

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

Umiejętność 
0–9 10–13 14–18 19–23 24–29 30–33 34–36 37–38 39–40 

Czytanie 35 47 60 72 81 88 93 96 99 
Pisanie 14 35 51 64 74 82 88 93 98 
Rozumowanie 11 17 25 37 59 78 88 94 98 
Korzystanie z informacji 9 21 34 50 65 75 83 92 98 
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 13 16 22 31 47 67 82 91 98 

Procent uczniów w przedziałach 3,5 6,4 13,2 17,3 22 15,5 11,9 6,7 3,6 
 
Wykres 13. Osiągnięcia uczniów w obszarach umiejętności dla dziewięciu przedziałów wyników 
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Zadowalający poziom we wszystkich obszarach umiejętności osiągnęli tylko uczniowie, którzy uzys-
kali na sprawdzianie wynik 36 pkt. i więcej (stanin 7., 8. i 9.). Uczniowie za stanina 1. i 2. (10% popu-
lacji) nie osiągnęli w żadnym obszarze umiejętności nawet poziomu koniecznego. 

Graficzny obraz osiągnięć uczniów w poszczególnych przedziałach skali staninowej przedstawiono 
na wykresach (wykres 13.). Linie poprowadzone na wysokości 50% i 70% punktów wyznaczają ustalone 
przez CKE poziomy osiągnięć uczniów. Obszary umiejętności oznaczono na wykresach następującymi 
skrótami: Cz. – czytanie, P. – pisanie, R. – rozumowanie, Inf. – korzystanie z informacji, Pr. – wykorzys-
tywanie wiedzy w praktyce. 

 
2.4. Wykonanie zadań sprawdzianu 

 
Zestaw standardowy Pszczoły i miody składał się z 25 zadań: 20 zamkniętych i 5 otwartych.  

 
2.4.1. Łatwości zadań 

 
Łatwość poszczególnych zadań w teście była zróżnicowana. Najwięcej było zadań umiarkowanie 

trudnych i łatwych. Nie było zadań bardzo trudnych. Bardzo łatwe było tylko jedno zadanie – pierwsze 
zadanie w teście (wykres 14. i tabela 19.). 
 

Wykres 14. Łatwość zadań zestawu Pszczoły i miody (S-A1) 
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Tabela 19. Łatwość zadań zestawu Pszczoły i miody 
 

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

Interpretacja wskaźnika bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo łatwe 

Liczba zadań 0 3 12 9 1 

Numery zadań – 4, 19, 21 
8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 

22, 23, 24 

2, 3, 5, 6, 7, 11, 
12, 17, 25 1 

 
Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru okazały się dla uczniów łatwiejsze (średni wynik 13,4 pkt. 

na 20 punktów możliwych do uzyskania – 67%) od zadań otwartych (średni wynik 12,1 pkt. na 20 pun-
któw możliwych do uzyskania – 61%). W poprzednich latach różnica między wynikami za zadania 
zamknięte i otwarte była większa (np. w ubiegłym roku – prawie o 3 pkt.). 

W tabeli 20. przedstawiono procentowy rozkład odpowiedzi na zadania zamknięte (każde punkto-
wanie 0 – 1), a w tabeli 21. procentowy rozkład punktów za zadania otwarte. 
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Tabela 20. Procentowy rozkład odpowiedzi w zadaniach zamkniętych (S–A1) 
 

Numer 
zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

A 3,4 5,9 78,3 29,3 3,5 8,5 7,9 17,3 11,5 59,2 4,7 3,1 21,6 8,7 61,7 9,1 10,7 14,5 14,8 7,4 
B 3,5 1,9 2,5 18,3 11,5 80,8 7,8 51,5 15,9 16,1 7,2 7,9 4,8 57,8 15,1 25,5 70,3 9,4 9,6 68,0 
C 2,7 84,5 10,4 3,1 82,2 4,9 70,3 4,5 12,0 15,9 82,4 4,1 56,2 19,7 8,1 52,3 10,6 18,2 47,7 6,7 
D 90,3 7,5 8,6 49,0 2,6 5,6 13,8 26,4 60,2 8,2 5,6 84,5 17,0 13,3 14,4 11,9 8,2 57,4 27,3 17,6 

 
Tabela 21. Procentowy rozkład punktów za zadania otwarte (S–A1) 

 
 Procent uczniów 

Zadanie 21. Zadanie 25.  Liczba 
pkt. I II III IV V VI ogółem 

Zad. 22. Zad. 23. Zad. 24.
I II III IV V VI VII VIII IX ogółem 

0 46,2 56,9 40,5 53,6 63,4 64,8 29,2 34,4 41,6 37,8 7,4 19,0 13,8 9,9 51,6 52,5 35,1 49,4 44,4 3,7 
1 53,8 43,1 59,5 46,4 36,6 35,2 10,9 10,5 58,4 62,2 92,6 81,0 86,2 10,1 48,4 47,5 64,9 50,6 55,6 1,3 
2       10,7 55,1      80,0      2,4 
3       7,6             3,7 
4       9,7             5,3 
5       11,0             7,6 
6       21,0             10,9 
7                    14,7 
8                    17,0 
9                    17,4 
10                    16,0 

 
Szczegółowy wykaz umiejętności badanych zadaniami zestawu S-A1 Pszczoły i miody zawiera za-

mieszczona niżej kartoteka testu. Podano w niej również wartości wskaźników łatwości wszystkich 
sprawdzanych czynności ucznia. W zadaniach, w których punktowano kilka różnych czynności, jest po-
dana łatwość każdej z nich i łatwość całego zadania. Z porównania okręgowych współczynników łat-
wości z krajowymi widać jak bardzo wyniki za zadania uzyskane przez uczniów w okręgu są zbliżone do 
wyników krajowych (tabela 22.). 
 

Tabela 22. Kartoteka zestawu zadań Pszczoły i miody (S-A1) i łatwości zadań/czynności 
 

Numer 
zadania 

Sprawdzana umie-
jętność (z nu-

merem standardu) 

Sprawdzana czynność ucznia 
 

Uczeń: 

Typ 
zadania 

Liczba 
punktów 

Łatwość  
w okręgu 

Łatwość 
w kraju 

1. Czytanie (1.1) przetwarza informacje zawarte w tekście 
popularnonaukowym WW 1 0,90 0,90 

2. Czytanie (1.1) odczytuje informację z tekstu 
popularnonaukowego WW 1 0,85 0,85 

3. Czytanie (1.1) wnioskuje na podstawie informacji 
zawartych w tekście popularnonaukowym WW 1 0,78 0,78 

4. 
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.3) 

oblicza różnicę temperatur WW 1 0,49 0,48 

5. Czytanie (1.1) wyjaśnia znaczenie słowa użytego w tekście WW 1 0,82 0,82 

6. Czytanie (1.1) rozumie zależności między wydarzeniami 
i procesami opisanymi w tekście WW 1 0,81 0,81 

7. Rozumowanie (3.1) określa wiek  WW 1 0,70 0,68 

8. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje osie symetrii figury 
geometrycznej WW 1 0,51 0,49 

9. Rozumowanie (3.6) rozpoznaje kąty WW 1 0,60 0,62 

10.  Czytanie (1.1) odczytuje przenośny sposób obrazowania 
w wierszu WW 1 0,59 0,58 

11. Czytanie (1.2) rozpoznaje rymujące się wersy WW 1 0,82 0,83 
12. Czytanie (1.4) porównuje podane w tabeli ceny produktów  WW 1 0,85 0,84 

13. Czytanie (1.4) odczytuje cenę najtańszego produktu 
w opakowaniu odpowiedniej wielkości WW 1 0,56 0,54 

14. Rozumowanie 
(3.5) 

wskazuje wyrażenie arytmetyczne 
prowadzące do obliczenia różnicy kosztów WW 1 0,58 0,56 

15.  
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.5) 

oblicza, ile razy jedna wielkość mieści się 
w drugiej WW 1 0,62 0,62 

16. Rozumowanie 
(3.9) 

sprawdza, która z podanych odpowiedzi 
spełnia warunki określone w zadaniu WW 1 0,52 0,52 

17. Czytanie (1.4) odczytuje kierunek geograficzny WW 1 0,70 0,70 
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18. 
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.3) 

oblicza odległość, posługując się skalą 
planu WW 1 0,57 0,55 

19. 
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.5) 

podaje najmniejszą liczbę całkowitą 
spełniającą warunek z zadania WW 1 0,48 0,48 

20. 
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.3) 

wyznacza czas zakończenia pracy WW 1 0,68 0,67 

Rozumowanie (3.8) I. zapisuje działania prowadzące do 
obliczenia powierzchni działki 1 0,54 0,53 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.3) 

II. oblicza powierzchnię działki 1 0,43 0,43 

Rozumowanie (3.8) III. zapisuje wyrażenia prowadzące do 
wyznaczenia procentu danej wielkości 1 0,59 0,58 

Rozumowanie (3.8) IV. ustala sposób obliczenia części działki 1 0,46 0,45 
Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.3) 

V. wykonuje obliczenia procentowe 
dotyczące powierzchni 1 0,37 0,36 

21. 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
(5.3) 

VI. oblicza różnicę powierzchni 

RO 

1 0,35 

0,46 

0,34 

0,45 

22. Korzystanie  
z informacji (4.1) I. korzysta z informacji zawartych 

w ulotce z ofertą muzeum KO 2 0,60 0,60 

23. Korzystanie  
z informacji (4.1) I. korzysta z informacji zawartych 

w ulotce z ofertą muzeum KO 1 0,58 0,60 

24. Korzystanie  
z informacji (4.1) I. 

określa rodzaj słownika, w którym  
z zasady podaje się i znaczenie,  
i pochodzenie wyrazu 

KO 1 0,62 0,63 

Pisanie (2.1) I. podejmuje realizację tematu 1 0,93 0,92 

Pisanie (2.1) II. pisze na temat i rozwija treść 
wypracowania zgodnie z poleceniem 1 0,81 0,81 

Pisanie (2.1) III. pisze na temat i rozwija treść 
wypracowania zgodnie z poleceniem 1 0,86 0,86 

Pisanie (2.3) IV. buduje spójny tekst o określonej  długości 2 0,85 0,83 
Pisanie (2.3) V. dobiera celowo środki językowe 1 0,48 0,56 

Pisanie (2.3) VI. pisze poprawnie pod względem 
językowym 1 0,48 0,41 

 Pisanie (2.3) VII. pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym 1 0,65 0,63 

Pisanie (2.3) VIII. pisze poprawnie pod względem 
interpunkcyjnym 1 0,51 0,50 

25. 

Pisanie (2.5) IX. wyróżnia części tekstu zgodnie z jego 
strukturą 

 
 

RO 

1 0,56 

0,70 

0,50 

0,69 

 
Przedstawiona w tabeli 23. kartoteka z łatwościami zadań/czynności dla dziewięciu przedziałów wy-

ników umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy łatwości zadań. 
Widzimy, że dla uczniów, których ogólne wyniki są bardzo wysokie i najwyższe (8. i 9. stanin) nie-

mal wszystkie zadania testu były bardzo łatwe, a dla uczniów z wynikami najniższymi (1. stanin) – żadne. 
Wiele zadań/czynności z wysokim ogólnym wskaźnikiem łatwości (łatwych dla przeciętnego szós-

toklasisty) okazało się trudnymi, a nawet bardzo trudnymi, dla uczniów z pierwszych trzech staninów. 
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Tabela 23. Łatwości zadań dla dziewięciu przedziałów wyników 
 
Uwaga: Szarym kolorem wyróżniono zadania łatwe i bardzo łatwe. 
 

Łatwość zadania/kryterium w przedziałach punktowych  
skali staninowej 

Nr  
zadania/ 

/kryterium 

Badana czynność ucznia 
(z numerem standardu)  0–9 10–13 14–18 19–23 24–29 30–33 34–36 37–38 39–40

1. odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) 0,52 0,68 0,81 0,90 0,95 0,97 0,99 0,99 1,00 
2. odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) 0,42 0,56 0,70 0,81 0,90 0,95 0,97 0,99 1,00 
3. odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) 0,36 0,49 0,61 0,74 0,83 0,89 0,94 0,97 0,99 
4. wykonuje obliczenia dotyczące temperatury (5.3) 0,14 0,17 0,21 0,31 0,48 0,65 0,78 0,88 0,96 
5. odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) 0,41 0,54 0,67 0,79 0,86 0,93 0,96 0,98 1,00 
6. odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) 0,25 0,41 0,61 0,77 0,88 0,94 0,98 0,99 1,00 
7. umieszcza datę w przedziale czasowym (3.1) 0,09 0,21 0,39 0,60 0,80 0,90 0,96 0,98 1,00 
8. rozpoznaje własności figur geometrycznych (3.6) 0,14 0,22 0,30 0,38 0,52 0,63 0,74 0,82 0,95 
9. rozpoznaje własności figur geometrycznych (3.6) 0,16 0,23 0,34 0,47 0,65 0,76 0,84 0,90 0,97 

10. odczytuje tekst poetycki (1.1) 0,20 0,26 0,35 0,46 0,60 0,73 0,85 0,93 0,98 
11. posługuje się czynnie terminami (1.2) 0,43 0,58 0,70 0,79 0,86 0,91 0,95 0,98 0,99 

12. odczytuje dane z tabeli i odpowiada na proste 
pytania z nimi związane (1.4) 0,37 0,54 0,69 0,82 0,91 0,96 0,98 0,99 1,00 

13. odczytuje dane z tabeli (1.4) 0,21 0,27 0,36 0,45 0,57 0,67 0,76 0,86 0,95 

14. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za 
pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5) 0,18 0,22 0,25 0,39 0,61 0,78 0,88 0,94 0,98 

15. wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności 
liczb (5.5) 0,23 0,25 0,31 0,43 0,64 0,82 0,92 0,97 0,99 

16. sprawdza wyniki z warunkami zadania (3.9) 0,22 0,28 0,32 0,37 0,48 0,63 0,77 0,90 0,98 
17. odczytuje dane z mapy (1.4) 0,31 0,40 0,51 0,62 0,73 0,83 0,88 0,94 0,98 
18. wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3) 0,20 0,27 0,34 0,43 0,55 0,71 0,85 0,94 0,99 

19. wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności 
liczb (5.5) 0,21 0,27 0,31 0,36 0,44 0,54 0,68 0,81 0,95 

20. wykonuje obliczenia dotyczące czasu (5.3) 0,22 0,31 0,44 0,57 0,72 0,84 0,91 0,95 0,99 
21/I ustala sposób rozwiązywania zadania (3.8) 0,01 0,04 0,10 0,25 0,58 0,87 0,96 0,99 1,00 
21/II wykonuje obliczenia dotyczące powierzchni (5.3) 0,01 0,02 0,05 0,15 0,41 0,71 0,85 0,93 0,98 
21/III ustala sposób rozwiązywania zadania (3.8) 0,07 0,13 0,23 0,36 0,62 0,88 0,98 1,00 1,00 
21/IV ustala sposób rozwiązywania zadania (3.8) 0,01 0,03 0,07 0,16 0,43 0,76 0,93 0,99 1,00 
21/V wykonuje obliczenia dotyczące powierzchni (5.3) 0,01 0,02 0,05 0,11 0,28 0,56 0,79 0,91 0,98 
21/VI wykonuje obliczenia dotyczące powierzchni (5.3) 0,00 0,01 0,03 0,08 0,26 0,55 0,79 0,91 0,98 

22. posługuje się źródłem informacji (4.1) 0,07 0,18 0,32 0,50 0,66 0,76 0,84 0,94 0,99 
23. posługuje się źródłem informacji (4.1) 0,12 0,23 0,35 0,48 0,61 0,71 0,81 0,90 0,98 
24. wskazuje źródło informacji (4.1) 0,10 0,25 0,39 0,54 0,66 0,76 0,84 0,91 0,97 
25/I pisze na temat (2.1) 0,40 0,74 0,88 0,94 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 
25/II pisze na temat i zgodnie z celem (2.1) 0,18 0,48 0,69 0,81 0,86 0,90 0,93 0,97 0,99 
25/III pisze na temat i zgodnie z celem (2.1) 0,23 0,57 0,77 0,87 0,92 0,95 0,97 0,99 1,00 

25/IV buduje tekst poprawny kompozycyjnie oko 
strony formatu A4 (2.3) 0,19 0,52 0,72 0,85 0,92 0,96 0,98 0,99 1,00 

25/V celowo stosuje środki językowe (2.3) 0,02 0,10 0,23 0,37 0,50 0,61 0,72 0,84 0,96 
25/VI przestrzega norm gramatycznych (2.3) 0,02 0,08 0,20 0,34 0,50 0,62 0,72 0,84 0,96 
25/VII przestrzega norm ortograficznych (2.3) 0,06 0,18 0,35 0,55 0,71 0,83 0,91 0,96 0,99 
25/VIII przestrzega norm interpunkcyjnych (2.3) 0,04 0,10 0,23 0,38 0,53 0,66 0,77 0,87 0,97 
25/IX dba o układ graficzny zapisu (2.5) 0,04 0,15 0,30 0,45 0,58 0,70 0,81 0,90 0,96 

 
2.4.2. Analiza wykonania zadań przez uczniów 

 
Wszystkie zadania zestawu standardowego Pszczoły i miody, analiza ich wykonania przez uczniów   

i wskazówki, jak można doskonalić umiejętności sprawdzone tymi zadaniami, znalazły się już w maju na 
stronach internetowych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. W tej analizie omawiamy 
tylko wykonanie zadań, które okazały się dla uczniów najtrudniejsze w danym obszarze umiejętności. 

 
Czytanie 

 
Umiarkowanie trudne (59% pkt,) okazało się jedno z dwóch zadań odnoszących się do tekstu lite-

rackiego – zadanie 10. Należało w nim wskazać przenośnię, jako charakterystyczną cechę krótkiego 
wiersza. Ponad 40% uczniów nie potrafiło rozpoznać środków stylistycznych. Wybierali w odpowie-
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dziach porównanie (16,1%), epitety (15,9%) i wyrazy dźwiękonaśladowcze (8,2%) – środki, których      
w wierszu nie było. 

Z rozpoznawaniem podstawowych środków stylistycznych uczniowie mają problemy co roku. Waż-
ne, by na lekcjach języka polskiego nie tylko utrwalali wiadomości o tych środkach, ale przede wszyst-
kim ćwiczyli ich rozpoznawanie i określanie ich funkcji w utworze oraz w tekstach poetyckich, by 
podejmowali próby dostrzegania i „rozszyfrowywania” przenośni. 

Dość trudne (56% pkt.) okazało się również zadanie 13., sprawdzające umiejętność czytania tabeli. 
By je poprawnie rozwiązać, należało odczytać z cennika i uwzględnić masę słoików miodu oraz ich 
cenę. Tylko 56% uczniów wskazało w tym zadaniu poprawną odpowiedź. Pozostałych najbardziej przy-
ciągał dystraktor z najniższą ceną. Wybierali go, nie uwzględniając drugiego warunku – masy. 

Warto, by na lekcjach (przede wszystkim matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa) umiejęt-
ność czytania tabel była doskonalona. Analiza konstrukcji tabel, odczytywanie informacji w nagłówkach, 
kolumnach, wierszach, porównywanie danych i formułowanie na ich podstawie wniosków, wreszcie – 
sporządzanie notatek w formie tabeli – to ćwiczenia, które na pewno posłużą uczniom w dalszej nauce. 

 
Pisanie 

 
Umiejętności z obszaru pisanie były sprawdzane zadaniem 25., za które uczeń mógł uzyskać łącznie 

10 punktów. Należało napisać wypracowanie na temat: Jest człowiekiem pracowitym jak pszczoła, a jego 
praca służy innym. Polecenie wymagało od ucznia rozwinięcia tego tematu i wyrażenia w swej pracy 
szacunku (uznania) dla opisywanej osoby i jej działań (wyjaśnij, dlaczego zasługuje na szacunek). 

Kryteria oceny zadania 25. uwzględniały realizację różnych elementów tematu (I, II, III), kompo-
zycję wypowiedzi, rozwiniętej do wymaganej długości (IV), słownictwo i poprawność językową wypo-
wiedzi (V, VI), poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zapisu (VII, VIII) oraz umiejętność dzielenia 
własnego tekstu na akapity (IX). 

Chociaż ogólny wynik za zadanie był dość wysoki (70% pkt.), to spełnienie niektórych kryteriów 
było dla uczniów trudne. Dość wysoka ogólna łatwość pisania wynika tylko z pierwszych czterech kry-
teriów (temat i kompozycja). W pozostałych – poziom umiejętności nie jest zadowalający. 

Najtrudniejsze dla uczniów okazały się kryteria V. i VI. (po 48% pkt.) związane z oceną języka i sty-
lu. Nie spełniła ich ponad połowa uczniów. Podobnie niskie wyniki za sprawność językową powtarzają 
się co roku. 

Podobnie jak w latach poprzednich, stwierdzamy, że w wypowiedziach uczniów najwięcej jest błę-
dów i usterek leksykalnych i stylistycznych. Razi potoczny język i ubóstwo słownictwa. Nagminnie nad-
używane są zaimki; występują liczne powtórzenia wyrazów i całych konstrukcji zdaniowych. Uczniowie 
nie przestrzegają norm gramatycznych. Dużo jest błędów fleksyjnych i składniowych. Często pojawiają 
się skomplikowane konstrukcje, nieporadnie zbudowane zdania wielokrotnie złożone, zagmatwana skła-
dnia zaciemnia lub wypacza sens wypowiedzeń. Wielu szóstoklasistów ma problemy z wyznaczaniem 
granicy zdania. 

Wyniki za poprawność interpunkcyjną (kryt. VIII – 51% pkt.), ściśle przecież powiązaną ze składnią, 
są równie niskie jak za poprawność językową. Niemal co drugi uczeń w okręgu popełnił w swej pracy 
więcej niż 3 błędy językowe i więcej niż 3 błędy interpunkcyjne.  

Nieco lepsze są wyniki za poprawność ortograficzną (kryt. VII – 65% pkt.). Typowe, najczęstsze błę-
dy w zapisie dotyczą pisowni „ę” w zakończeniach czasowników i rzeczowników (np. lubie prace), pi-
sowni „ó-u”, „rz-ż” (pomuc, karzdy), pisowni „nie” z przymiotnikami, przysłówkami i czasownikami 
(np. nie mały, nie łatwo, nieumie), pisowni „by” w formach trybu przypuszczającego (np. chciał bym), 
przecinka w zdaniu złożonym. 

Niespodziewanie trudne dla uczniów okazało się kryterium IX (56% pkt.). Prawie połowa uczniów 
nie potrafi dzielić swojej wypowiedzi na akapity. 

Analiza tegorocznych wypracowań prowadzi do tych samych wniosków co w latach poprzednich. 
Język i styl wypowiedzi uczniowskich budzi wiele zastrzeżeń. Trzeba doskonalić umiejętności językowe 
uczniów. Trzeba utrwalać zasady ortografii i interpunkcji oraz ćwiczyć poprawność zapisu własnych wy-
powiedzi. To zadania przede wszystkim dla polonistów, ale również dla nauczycieli wszystkich innych 
przedmiotów, którzy też kształcą mówienie i pisanie. 
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Rozumowanie 
 

Wszystkie zadania z rozumowania były dla uczniów umiarkowanie trudne lub trudne. Jednym z naj-
trudniejszych było zadanie 8. (51% pkt.), w którym uczeń miał określić liczbę osi symetrii figury skła-
dającej się z czterech sześciokątów. Tylko połowa uczniów wskazała poprawną odpowiedź. Spośród 
błędnych odpowiedzi najczęściej wybierali D (26,4%), co świadczy, że utożsamiają pojęcie osi symetrii 
z pojęciem prostej dzielącej figurę na dwie części o równych polach. 

Umiejętność rozpoznawania własności figur geometrycznych (w tym – osi symetrii) jest kształcona 
na lekcjach matematyki. Ponieważ podobne zadania sprawiały uczniom trudność i w poprzednich latach, 
warto przez odpowiednie, najlepiej praktyczne ćwiczenia utrwalać pojęcie osi symetrii i doskonalić 
umiejętność wyznaczania osi symetrii różnych figur. 

Równie trudne (52% pkt.) dla uczniów było zadanie 16., w którym spośród podanych czterech odpo-
wiedzi, uczeń miał wybrać tę, która spełnia oba warunki zadania. Niestety, prawie połowa uczniów 
wybrała odpowiedzi niepoprawne, bo spełniające tylko jeden z warunków. Bardzo ważne są dla tych 
uczniów częste ćwiczenia w analizowaniu treści zadań, ustalaniu warunków, które muszą być spełnione 
w rozwiązaniu, i sprawdzaniu, czy odpowiedź wszystkie te warunki spełnia. 

Kolejną trudnością dla uczniów było ustalenie sposobu rozwiązania zadania 21. W tym zadaniu 
otwartym uczeń mógł otrzymać za rozumowanie łącznie 3 pkt. Oceniano umiejętności ustalenia sposobu 
obliczenia pola prostokąta (kryterium I – 54% pkt.), sposobu wyznaczenia procentu danej (obliczonej) 
wielkości (kryt. III – 59% pkt.) oraz sposobu obliczenia części pola, wskazanej w pytaniu – co było dla 
uczniów najtrudniejsze (kryt. IV – 46% pkt.). Należy przypomnieć, że była uznawana i punktowana każ-
da wybrana przez ucznia metoda, prowadząca do poprawnego rozwiązania zadania (lub jego etapu). Ucz-
niowie, którzy podjęli próby rozwiązania zadania, najczęściej popełniali następujące błędy: przyjmowa-
nie niewłaściwych danych, pomijanie koniecznych etapów rozwiązania zadania, obliczanie obwodu 
prostokąta (lub połowy obwodu) zamiast pola, niepoprawna metoda obliczania procentu z liczby. Proble-
my uczniów pokazały, jak wielką wagę mają na lekcjach matematyki ćwiczenia w analizowaniu danych 
w zadaniu i w planowaniu kolejnych etapów jego rozwiązania. 

 
Korzystanie z informacji 

 
Zadania z tego obszaru były umiarkowanie trudne (średnio 60% pkt.). Dwa z nich (zadania 22. i 23.) 

odnosiły się do informacji zawartych w ofercie muzeum i sprawdzały umiejętności korzystania z tych 
informacji w konkretnych sytuacjach opisanych w poleceniach. 40% uczniów nie potrafiło wykonać tych 
zadań lub rozwiązywali je źle. Błędy wynikały z niezrozumienia informacji lub niedokładnego odczy-
tania. Zdarzało się, że uczniowie odpowiadali na pytania w zupełnym oderwaniu od informacji zamiesz-
czonych w ulotce reklamowej. Taką samą trudność miało zadanie 23. Pytano w nim ucznia o słownik,    
w którym można znaleźć wyjaśnienie znaczenia i pochodzenie wyrazu. 40% uczniów nie zna zawartości 
i przeznaczenia podstawowych słowników. 

Jedynym sposobem podniesienia poziomu tych umiejętności są praktyczne ćwiczenia w posługiwa-
niu się różnymi źródłami informacji i w odczytywaniu oraz analizowaniu informacji z różnego rodzaju ofert. 

 
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 
Wszystkie zadania z tego obszaru były dla uczniów umiarkowanie trudne lub trudne. Do trudnych 

(49% pkt.) należało zadanie 4. Uczeń miał obliczyć różnicę temperatur (jedna była dodatnia, druga ujem-
na). Ponad 50% uczniów rozwiązało to zadanie źle. Prawie 30% z nich obliczyło różnicę liczb, bez 
uwzględnienia znaków (wybierali odp. A). Ponad 18% – nie uwzględniało znaku i jeszcze myliło się     
w odejmowaniu (odp. B). Pozostali (odp. C – ok. 3%) mylili się w dodawaniu. Na wyniki za to zadanie 
na pewno zwrócą uwagę nauczyciele matematyki i przyrody, bowiem umiejętność obliczania różnicy 
temperatur (wartości dodatnich i ujemnych) jest ćwiczona na lekcjach obu tych przedmiotów. 

Równie trudne (48% pkt.) było dla uczniów zadanie 19. Nie potrafiła go poprawnie rozwiązać ponad 
połowa szóstoklasistów. Z treści zadania uczeń wiedział, że na pomalowanie jednego ula zużywa się 3

2  

puszki farby. Miał odpowiedzieć, ile puszek potrzeba, żeby pomalować 14 uli. Jeśli poprawnie pomnożył 
143

2 ⋅ , otrzymywał wynik 3
19 . Powinien więc odpowiedzieć, że trzeba kupić 10 puszek. A jednak prawie 
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30% uczniów wybrało odpowiedź D – 9 puszek, nie uwzględniając części ze swoich obliczeń, koniecz-
nej, żeby spełnić warunek zadania. Ponad 20% uczniów nie potrafiło obliczyć ułamka danej liczby 
(wybrali odpowiedzi A lub B). 

Nauczyciele matematyki wiedzą, jak ważne są umiejętności sprawdzane tym zadaniem. Najskutecz-
niejszym sposobem ich ćwiczenia jest rozwiązywanie zadań wymagających działań na ułamkach i wy-
rabianie u uczniów nawyków sprawdzania otrzymanych wyników z warunkami zadania. 

Najniższe wyniki otrzymali uczniowie za obliczenia w zadaniu 21. Można tu było uzyskać za wyko-
rzystywanie wiedzy w praktyce łącznie 3 pkt. Oceniana była poprawność obliczenia pola prostokąta (kry-
terium II – 43% pkt.), obliczeń procentowych (kryterium V – 37% pkt.) i obliczenia różnicy powierzchni 
(kryterium VI – 35% pkt.). Przyczyną tak niskich wyników (oprócz przyjętej złej metody obliczeń) były 
liczne błędy rachunkowe. Uczniowie mieli problemy z tabliczką mnożenia, problemy w stosowaniu 
algorytmów mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym. Popełniali błędy w zamianie ułamków zwykłych 
na dziesiętne, w dzieleniu przez 100 i 10, w odejmowaniu. 

By doskonalić umiejętności uczniów sprawdzane w zadaniu 21., należy rozwiązywać z nimi jak naj-
więcej zadań – od najprostszych po trudniejsze – wymagających obliczeń procentowych czy obliczeń pól 
różnych figur. Trzeba też nieustająco ćwiczyć na lekcjach matematyki sprawność rachunkową i wdrażać 
uczniów do dokładności zapisu w działaniach sposobem pisemnym. 

 
*  *  * 

 
Zainteresowanych wykonaniem zadań przez uczniów zachęcamy do pogłębionej analizy współ-

czynników łatwości (tabela 23.) – tak różnych dla kolejnych przedziałów wyników (staninów). 
 

 



3. Wyniki sprawdzianów niestandardowych 
 

Przystępując do analizy wyników uczniów rozwiązujących zestawy niestandardowe, należy pamiętać 
o małej liczebności tych grup uczniów (od 0,1% do 1,6% populacji), co utrudnia lub wręcz uniemożliwia 
wnioskowanie statystyczne, oraz – przede wszystkim – o indywidualnym charakterze każdej dysfunkcji. 
Osiągnięcia tych uczniów najlepiej zinterpretują ich nauczyciele, znający wszystkie konteksty kształcenia. 

 
3.1. Wyniki uczniów słabo widzących i niewidomych  

(zestawy S-A4, S-A5, S-A6) 
 

Do sprawdzianu w roku 2006 przystąpiło w naszym okręgu 44 uczniów słabo widzących i nie-
widomych. Rozwiązywali oni test Pszczoły i miody w formie dostosowanej (powiększona czcionka 16 
pkt. – zestaw S-A4 i czcionka 24 pkt. – S-A5, brajl – S-A6).  

Test okazał się dla uczniów z dysfunkcjami wzroku umiarkowanie trudny. Uzyskali 54% punktów 
(wynik krajowy: 55%). Średni wynik w okręgu wyniósł 21,6 pkt. (średni wynik krajowy: 22,1 pkt.). 
Najczęściej uzyskiwanymi wynikami było 15 pkt. Rozkład wyników tej grupy uczniów przedstawia 
wykres 15. 

 
Wykres 15. Rozkład wyników sprawdzianu (S-A4, A5, A6) 
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Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów słabo widzących i nie-
widomych w kraju, ustaliła na podstawie standardowej, dziewięciopunktowej, znormalizowanej skali sta-
ninowej dziewięć przedziałów wyników od najniższego do najwyższego (tabela 24.). Ustalenie, jaki 
procent wyników 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 wzroku 
względem innych wyników uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów słabo widzących i niewidomych. 
Skala staninowa umożliwia też porównywanie wyników w kolejnych latach. 
 

Tabela 24. Procentowy rozkład wyników uczniów w przedziałach skali staninowej (S-A4, A5, 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 0–7 8–10 11–14 15–19 20–25 26–30 31–34  35–37 38–40 
kraj 4,2 7,8 11,3 18,7 19,0 17,3 11,8 7,0 2,9 Procent 

uczniów okręg 4,5 11,4 4,5 31,8 6,8 18,2 13,6 6,8 2,3 
 
Zadania testu S-A4, S-A5 i S-A6 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów 

umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: 1. czytania, 2. pisania, 3. rozumowa-
nia, 4. korzystania z informacji, 5. wykorzystywania wiedzy w praktyce.  
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W naszym okręgu uczniowie słabo widzący i niewidomi uzyskali w czytaniu, pisaniu i korzystaniu   
z informacji wyniki niższe od krajowych, a w rozumowaniu i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce – wyż-
sze (tabela 25.). Różnice te są najwyraźniej widoczne w wynikach za poszczególne zadania/czynności 
(tabela 26.). 
 

Tabela 25. Wyniki uczniów słabo widzących i niewidomych w obszarach umiejętności 
(S-A4, A5, A6) 

 
Średni wynik

w okręgu 
Średni wynik  

w kraju Umiejętność Numery zadań 
Liczba 

punktów
maks. pkt. % 

Odchylenie 
standardowe pkt. % 

Czytanie 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 10 6,3 63 2,59 6,6 66 
Pisanie 25 10 5,1 51 2,56 5,8 58 
Rozumowanie 7, 8, 9, 14, 16, 21-I, III, IV 8 4,3 54 2,69 4,1 52 
Korzystanie 
z informacji 22, 23, 24 4 1,9 47 1,35 2,2 54 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 4, 15, 18, 19, 20, 21-II, V, VI 8 3,9 49 2,77 3,4 43 

 
Tabela 26. Kartoteka testu Pszczoły i miody (S-A4, A5, A6) z wartościami wskaźników łatwości 

 
Numer  
zadania 

Sprawdzana czynność ucznia 
Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Numer 
standardu 

Łatwość 
kraj 

Łatwość 
okręg 

1. przetwarza informacje zawarte w tekście popularnonaukowym 1 1.1 0,81 0,77 
2. odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego 1 1.1 0,74 0,59 

3. wnioskuje na podstawie informacji zawartych w tekście 
popularnonaukowym 1 1.1 0,70 0,59 

4. oblicza różnicę temperatur 1 5.3 0,37 0,43 
5. wyjaśnia znaczenie słowa użytego w tekście 1 1.1 0,70 0,61 

6. rozumie zależności między wydarzeniami i procesami 
opisanymi w tekście 1 1.1 0,69 0,66 

7. określa wiek  1 3.1 0,54 0,45 
8. rozpoznaje rodzaj wielokąta 1 3.6 0,96 0,93 
9. rozpoznaje kąty 1 3.6 0,54 0,57 

10. odczytuje przenośny sposób obrazowania w wierszu 1 1.1 0,45 0,43 
11. rozpoznaje rymujące się wersy 1 1.2 0,69 0,80 
12. porównuje podane w tabeli ceny produktów  1 1.4 0,70 0,73 

13. odczytuje cenę najtańszego produktu w opakowaniu 
odpowiedniej wielkości 1 1.4 0,46 0,52 

14. wskazuje wyrażenie arytmetyczne prowadzące do obliczenia 
różnicy kosztów 1 3.5 0,44 0,36 

15.  oblicza, ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej 1 5.5 0,59 0,61 

16. sprawdza, która z podanych odpowiedzi spełnia warunki 
określone w zadaniu 1 3.9 0,47 0,50 

17. odczytuje kierunek geograficzny 1 1.4 0,62 0,61 
18. oblicza odległość, posługując się skalą planu 1 5.3 0,41 0,48 

19. podaje najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą warunek  
z zadania 1 5.5 0,36 0,41 

20. wyznacza czas zakończenia pracy 1 5.3 0,69 0,70 
I. zapisuje działania prowadzące do obliczenia powierzchni działki 1 3.8 0,39 0,50 
II. oblicza powierzchnię działki 1 5.3 0,35 0,48 
III. zapisuje wyrażenia prowadzące do wyznaczenia procentu 
danej wielkości 1 3.8 0,45 0,57 

IV. ustala sposób obliczenia części działki 1 3.8 0,36 0,41 
V. wykonuje obliczenia procentowe dotyczące powierzchni 1 5.3 0,33 0,43 

21. 

VI. oblicza różnicę powierzchni 1 5.3 0,31 0,36 

22. I. korzysta z informacji zawartych w ulotce reklamującej ofertę 
muzeum 2 4.1 0,54 0,49 

23. I. korzysta z informacji zawartych w ulotce reklamującej ofertę 
muzeum 1 4.1 0,50 0,50 

24. I. określa rodzaj słownika, w którym z zasady podaje się i 
znaczenie, i pochodzenie wyrazu 1 4.1 0,58 0,41 

25. I. podejmuje realizację tematu 1 2.1 0,87 0,82 
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Numer  
zadania 

Sprawdzana czynność ucznia 
Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Numer 
standardu 

Łatwość 
kraj 

Łatwość 
okręg 

II. pisze na temat i rozwija treść wypracowania zgodnie  
z poleceniem 1 2.1 0,70 0,66 

III. pisze na temat i rozwija treść wypracowania zgodnie  
z poleceniem 1 2.1 0,77 0,70 

IV. buduje spójny tekst o określonej  długości 2 2.3 0,73 0,80 
V. dobiera celowo środki językowe 1 2.3 0,47 0,09 
VI. pisze poprawnie pod względem językowym 1 2.3 0,30 0,30 
VII. pisze poprawnie pod względem ortograficznym 1 2.3 0,47 0,41 
VIII. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 1 2.3 0,38 0,30 

 

IX. wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą 1 2.5 0,41 0,27 

 
3.2. Wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących  

(zestaw S-A7) 
 

Do sprawdzianu w roku 2006 przystąpiło w naszym okręgu 91 uczniów słabo słyszących i nie-
słyszących. Rozwiązywali oni test Pszczoły i miody w formie dostosowanej (zestaw S-A7).  

Test okazał się dla uczniów z dysfunkcjami słuchu umiarkowanie trudny. Za jego rozwiązanie uzys-
kali 58% pkt. (wynik krajowy: 62%). Średni wynik w okręgu wyniósł 23,2 pkt. (średni wynik krajowy: 
24,8 pkt.). Najczęściej uzyskiwanym wynikiem było 27 pkt. Rozkład wyników tej grupy uczniów przed-
stawia wykres 16. 
 

Wykres 16. Rozkład wyników sprawdzianu (A7) 
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Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów słabo słyszących i nie-
słyszących w kraju, ustaliła na podstawie standardowej, dziewięciopunktowej, znormalizowanej skali 
staninowej dziewięć przedziałów wyników od najniższego do najwyższego (tabela 27.). Ustalenie, jaki 
procent wyników 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 słabo słyszących i niesłyszą-
cych. Skala staninowa umożliwia też porównywanie wyników w kolejnych latach. 
 

Tabela 27. Procentowy rozkład wyników uczniów w przedziałach skali staninowej (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 0–6 7–10 11–16 17–23 24–28 29–33 34–36  37–38 39–40 
kraj 3,5 7,3 13,0 18,4 19,5 18,9 11,3 7,7 4,6 Procent 

uczniów okręg 4,4 7,7 13,2 19,8 25,3 16,5 6,6 4,4 2,2 



3. Wyniki sprawdzianów niestandardowych 
 

 

33

Zadania testu S-A7 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów umiejętności 
opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: 1. czytania, 2. pisania, 3. rozumowania, 4. korzys-
tania z informacji, 5. wykorzystywania wiedzy w praktyce.  

W naszym okręgu uczniowie słabo słyszący i niesłyszący jedynie w pisaniu uzyskali wyniki nieco 
wyższe od krajowych. W pozostałych obszarach wyniki są niższe (tabela 28.) Różnice te są najwyraźniej 
widoczne w wynikach za poszczególne zadania/czynności (tabela 29.). 

 
Tabela 28. Wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących w obszarach umiejętności (S-A7) 

 
Średni wynik

w okręgu 
Średni wynik  

w kraju Umiejętność Numery zadań 
Liczba 

punktów
maks. pkt. % 

Odchylenie 
standardowe pkt. % 

Czytanie 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 10 6,4 64 2,12 6,9 69 
Pisanie 25, 26 10 6,9 69 3,57 6,8 68 
Rozumowanie 7, 8, 9, 14, 16, 21-I, III, V 8 3,7 46 1,96 4,1 51 
Korzystanie 
z informacji 22, 23, 24 4 2,2 56 1,33 2,6 65 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 4, 15, 18, 19, 20, 21-II, IV, VI 8 3,9 49 1,94 4,3 54 

 
Tabela 29. Kartoteka testu Pszczoły i miody (S-A7) z wartościami wskaźników łatwości 

 
Numer 
zadania 

Sprawdzana czynność ucznia 
Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Numer 
standardu 

Łatwość 
kraj 

Łatwość 
okręg 

1. odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego 1 1.1 0,82 0,77 
2. odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego 1 1.1 0,71 0,60 
3. odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego 1 1.1 0,74 0,71 
4. oblicza temperaturę, wykorzystując porównanie różnicowe 1 5.3 0,73 0,69 
5. odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego 1 1.1 0,79 0,75 
6. odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego 1 1.1 0,68 0,65 
7. oblicza, ile lat temu miało miejsce dane wydarzenie 1 3.1 0,63 0,49 
8. rozpoznaje boki równoległe figury geometrycznej 1 3.6 0,55 0,51 
9. rozpoznaje kąty 1 3.6 0,61 0,54 
10. rozpoznaje budowę zwrotkową wiersza 1 1.2 0,60 0,46 
11. odczytuje wiersz jako rozbudowaną przenośnię 1 1.1 0,29 0,16 
12. odczytuje cenę podanego produktu  1 1.4 0,86 0,89 
13. odczytuje nazwę najdroższego produktu  1 1.4 0,90 0,91 

14. wskazuje wyrażenie arytmetyczne prowadzące do obliczenia 
kosztów 1 3.5 0,70 0,64 

15. oblicza, ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej 1 5.5 0,75 0,71 

16. sprawdza, która z podanych odpowiedzi spełnia warunki określone 
w zadaniu 1 3.9 0,36 0,34 

17. odczytuje kierunek geograficzny 1 1.4 0,53 0,46 
18. oblicza rzeczywisty wymiar, posługując się skalą planu 1 5.3 0,51 0,52 
19. oblicza liczbę elementów 1 5.5 0,61 0,52 
20. wyznacza czas zakończenia określonego zdarzenia 1 5.3 0,62 0,60 

I. zapisuje działania prowadzące do obliczenia długości działki 1 3.8 0,65 0,65 
II. oblicza długość działki 1 5.3 0,65 0,62 
III. ustala sposób obliczenia pola powierzchni działki 1 3.8 0,34 0,33 
IV. wykonuje obliczenia dotyczące pola powierzchni działki 1 5.3 0,26 0,19 
V. ustala sposób obliczenia pola powierzchni części działki 1 3.8 0,23 0,21 

21. 

VI. oblicza pole powierzchni części działki 1 5.3 0,20 0,08 
22. korzysta z informacji zawartych na tablicy informacyjnej  2 4.1 0,55 0,44 
23. korzysta z informacji zawartych na tablicy informacyjnej  1 4.1 0,88 0,85 
24. wskazuje słownik objaśniający znaczenie słowa 1 4.1 0,60 0,52 
25. tworzy zdania z podanymi wyrażeniami 4 2.1 0,68 0,63 

I. redaguje wypowiedź na podany temat 1 2.1 0,76 0,85 
II. redaguje rozwiniętą wypowiedź na podany temat 1 2.1 0,65 0,67 
III. pisze komunikatywnie 1 2.3 0,71 0,75 
IV pisze w sposób spójny, logicznie 1 2.3 0,61 0,60 
V. pisze co najmniej 3 linie 1 2.3 0,73 0,80 

26. 

VI. pisze co najmniej 5 linii 1 2.3 0,66 0,75 
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3.3. Wyniki uczniów z upośledzeniem  
w stopniu lekkim (zestaw S-A8) 

 
Do sprawdzianu w roku 2006 przystąpiło w naszym okręgu 731 uczniów z upośledzeniem w stopniu 

lekkim. Rozwiązywali oni test Święto dzieci, specjalnie dla nich przygotowany.  
Test okazał się dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim umiarkowanie trudny. Za jego roz-

wiązanie uzyskali 60% pkt. (w kraju: 59%). Średni wynik w okręgu wyniósł 24 pkt. (średni wynik kra-
jowy: 23,6 pkt.). Najczęściej występujący wynik to 26 pkt. Rozkład wyników w okręgu przedstawia 
wykres 17. 

 
Wykres 17. Rozkład wyników sprawdzianu (A8) 
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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 (tabela 30.). Ustalenie, 
jaki procent wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, po-
zwala porównać rozkłady – krajowy, okręgowy i wojewódzkie oraz określić pozycję wyniku ucznia 
z trudnościami w uczeniu się względem innych wyników uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów 
z upośledzeniem w stopniu lekkim. Skala staninowa umożliwia też porównywanie wyników w kolejnych 
latach. 
 

Tabela 30. Procentowy rozkład wyników uczniów w przedziałach skali staninowej (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 9–13 14–18 19–22 23–26 27–29 30–32  33–36 37–40 
kraj 4,1 7,0 12,2 16,2 21,8 16,8 11,7 6,8 3,4 

okręg 3,3 7,6 9,6 15,7 22,1 17,2 13,2 7,9 3,3 
woj. dolnośląskie 4,0 7,2 10,0 15,7 21,7 17,4 12,1 7,6 4,3 

Procent 
uczniów 

woj. opolskie 1,9 8,4 8,8 15,7 22,9 16,8 15,3 8,8 1,5 
 

Zadania testu S-A8 sprawdzały stopień opanowania przez uczniów pięciu obszarów umiejętności 
opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: 1. czytania, 2. pisania, 3. rozumowania, 4. korzys-
tania z informacji, 5. wykorzystywania wiedzy w praktyce.  

W naszym okręgu uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uzyskali w pisaniu 
wyniki wyższe od krajowych. W pozostałych obszarach umiejętności ich wyniki są bardzo zbliżone do 
krajowych (tabela 31.) Pewne różnice zauważyć można na poziomie wykonania zadań/sprawdzanych 
czynności (tabela 32.). 
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Tabela 31. Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  
w obszarach umiejętności (S-A8) 

 
Średni wynik

w okręgu 
Średni wynik  

w kraju Umiejętność Numery zadań 
Liczba 

punktów
maks. pkt. % 

Odchylenie 
standardowe pkt. % 

Czytanie 1, 2, 7, 8, 9, 17 9 6,5 72 2,29 6,4 71 
Pisanie 11, 12 8 5,1 64 3,04 4,5 57 
Rozumowanie 4, 5, 6, 13-I, 14, 16-I, 18, 19-I 9 4,8 53 1,87 4,8 54 
Korzystanie 
z informacji 3, 22 2 1,8 89 0,45 1,8 89 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 

10, 13-II, 15, 16-II, III, 19-II, 
III, 20, 21 12 6,0 50 2,22 6,1 50 

 
Tabela 32. Kartoteka testu Święto dzieci (S-A8) z wartościami wskaźników łatwości 

 
Numer 
zadania 

Sprawdzana czynność ucznia 
Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Numer 
standardu 

Łatwość 
kraj 

Łatwość 
okręg 

1. I. odczytuje informacje z tekstu 1 1.1 0,74 0,73 
2. I. odczytuje informacje z tekstu 2 1.1 0,77 0,77 
3. kojarzy datę z kalendarzem 1 4.1 0,95 0,95 
4. ustala kolejność miesięcy 1 3.1 0,80 0,79 

5. rozpoznaje miesiąc, w którym występują określone zmiany  
w przyrodzie 1 3.6 0,64 0,67 

6. wskazuje odpowiednie wyrażenie arytmetyczne 1 3.5 0,55 0,52 
I. rozpoznaje ogłoszenie 1 0,79 0,80 7. II. odczytuje informację z tekstu 1 1.1 0,76 0,75 

8. wskazuje autora tekstu 1 1.2 0,83 0,84 
9. I. odczytuje informacje z tekstu 2 1.1 0,58 0,59 
10. wybiera przyrząd służący do pomiaru czasu 1 5.2 0,90 0,91 

I. redaguje wypowiedź zgodnie z tematem 1 2.1 0,78 0,78 
II. redaguje wypowiedź zawierającą zachętę 1 2.2 0,67 0,70 
III. pisze tekst składający się z co najmniej 4 wypowiedzeń 1 2.3 0,58 0,66 
IV. pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym  2 2.3 0,50 0,63 
V. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 1 2.3 0,46 0,61 

11. 

VI. pisze czytelnie 1 2.5 0,57 0,66 
12. przenosi informacje na oś czasu 1 2.4 0,48 0,50 

I. ustala sposób obliczenia liczby elementów 2 3.8 0,46 0,45 13. II. wykonuje obliczenia dotyczące liczby elementów 2 5.3 0,43 0,43 
14. wskazuje liczbę podzielną przez dwa 1 3.6 0,82 0,81 
15. wybiera strój odpowiedni do sytuacji 1 5.8 0,95 0,95 

I. ustala sposób obliczenia kosztu zakupu 1 3.8 0,33 0,31 
II. oblicza koszt zakupu 1 5.3 0,17 0,15 16. 
III. ustala odpowiednie miano 1 5.3 0,22 0,17 

17. odczytuje dane dotyczące wymiaru 1 1.4 0,60 0,61 
18. I. rozpoznaje czworokąt 1 3.6 0,66 0,64 

I. ustala sposób obliczenia pola powierzchni 1 3.8 0,12 0,11 
II. oblicza pole powierzchni 1 5.3 0,07 0,06 19. 
III. ustala odpowiednie miano 1 5.3 0,04 0,03 

20. I. określa, jak należy bezpiecznie zachowywać się  
w określonej sytuacji 1 5.8 0,75 0,78 

21. I. dobiera odpowiednie wyrazy bliskoznaczne 3 5.1 0,70 0,69 
22. I. określa funkcję słownika ortograficznego  1 4.1 0,83 0,82 

 
 

 



4. Wnioski 
 

Organizacja sprawdzianu 
 
• 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. Uchybienia 
zdarzały się sporadycznie, ale powtórzyły się wszystkie mankamenty z ubiegłego roku (np. nie-
właściwy skład ZN, brak przeniesienia kodów uczniów na matryce znaków, nieprzestrzeganie przez 
uczniów instrukcji kodowania odpowiedzi na karcie, pisanie ołówkiem).  
Dyrektorzy szkół jako przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych powinni zadbać o sta-
ranniejsze przeszkolenie zespołów nadzorujących i zapoznanie uczniów przed sprawdzianem ze spo-
sobem kodowania prac i odpowiedzi. 

• Dyrektorzy szkół oczekują od poradni psychologiczno-pedagogicznych precyzyjnie formułowanych 
opinii/orzeczeń o dysfunkcjach uczniów, zawierających jednoznaczne informacje o sposobach dosto-
sowania warunków sprawdzianu do potrzeb ucznia. 

• Trzeba dążyć do zwiększenia liczby zewnętrznych obserwatorów w ścisłej współpracy z przed-
stawicielami organów prowadzących i nadzorujących szkoły. Kierować obserwatorów przede 
wszystkim do szkół, w których nastąpiły odstępstwa od procedur. 

• Należy ustawicznie doskonalić umiejętności egzaminatorów w zakresie kryterialnego oceniania roz-
wiązań uczniowskich, organizując okresowe szkolenia dla wszystkich egzaminatorów sprawdzianu 
wpisanych do ewidencji OKE.  

• Należy zachęcać nauczycieli szkół podstawowych do uczestnictwa w szkoleniach dla kandydatów na 
egzaminatorów sprawdzianu. 

 
Osiągnięcia uczniów 

 
• Nauczyciele powinni zwracać uwagę w kształceniu uczniów na te umiejętności, które na spraw-

dzianie wypadły najsłabiej. Dotyczy to głównie sprawności językowej uczniów, sprawności wyko-
nywania działań arytmetycznych oraz umiejętności samodzielnego analizowania treści zadań. 

• Do porównań wyników z kolejnych lat 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 osiąg-
nięć uczniów danej szkoły w kolejnych latach. Warto, by kuratoria oświaty upowszechniały doświad-
czenia szkół, które uzyskują z roku na rok coraz lepsze wyniki. 

• Wyniki sprawdzianu są tylko jednym z elementów oceny pracy szkoły. Należy je zawsze analizować 
i interpretować z uwzględnieniem możliwie największej liczby czynników, które mogły mieć wpływ 
na osiągnięcia uczniów, m.in. konteksty środowiskowe, dysfunkcje uczniów, warunki nauczania. 

• Przedstawiciele organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego – po zbadaniu przyczyn niskich 
osiągnięć – powinny wspierać szkoły, które pracują w wyjątkowo trudnych warunkach, zwłaszcza 
szkoły wiejskie. 

• 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 czy analizowania i rozwiązywania zadań tekstowych z mate-
matyki). 
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