Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego
w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów
klas szóstych szkół podstawowych.
Do sprawdzianu w 2016r. zostało zgłoszonych 336370 uczniów z 11909 szkół w tym
166760 dziewcząt i 169610 chłopców.
W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 69 uczniów.
Część 1 zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.
Większość uczniów rozwiązywała zadania standardowego zestawu egzaminacyjnego
przeznaczonego dla zdających bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową. Czas trwania
sprawdzianu wynosił 80 min. W przypadku uczniów z dysfunkcjami mógł być on wydłużony,
zgodnie z przyznanym dostosowaniem. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał
27 zadań,
Arkusz standardowy zawierał 22 zadania zamknięte, w tym 11 zadań z języka polskiego i 11
zadań z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania z języka polskiego i 3 zadania
z matematyki.
Średni wynik ze sprawdzianu w województwie śląskim 61,1%. Na 69 uczniów klas
szóstych średni wynik 55,9%. W naszej szkole żaden uczeń nie uzyskał maksymalnej
liczby punktów, wynik najczęściej uzyskiwany to 18 pkt. Najwyższy wynik uzyskany w
naszej szkole to 38 pkt (jedna osoba), najniższy to 8 pkt zdobyła 1 osoba.
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identyfikuje wypowiedź jako tekst
informacyjny
0,91 1,00 0,95 0,96 0,93 0,93
wyszukuje informacje w tekście
wyrażone wprost i pośrednio
Wykorzystanie informacji zawartych
w tekście
Rozumie przenośne i dosłowne
znaczenie wyrazów w wypowiedzi
wnioskuje na podstawie przesłanek
zawartych w tekście
Rozpoznaje w wypowiedziach
podstawowe części mowy - zaimek
Tworzy wypowiedz pisemną w formie
ogłoszenia
Dokonuje analizy tekstu dostrzegając
swoistość artystyczną
Interpretuje tekst kultury na poziomie
przenośnym i dosłownym
Rozpoznaje w tekście przenośnię

0,87 0,85 0,95 0,88 0,92 0,93
0,87 0,85 0,95 0,88 0,87 0,88
0,96 0,88 0,80 0,88 0,87 0,88
0,74 0,85 0,75 0,78 0,81 0,77
0,52 0,65 0,50 0,57 0,57 0,59
0,33 0,40 0,33 0,36 0,55 0,54
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rymowany i nierymowany
Interpretuje teksty na podstawie
dosłownym i przenośnym
Tworzy wypowiedź pisemną w formie
pamiętnika
Operuje słownictwem z określonych
kręgów tematycznych
Świadomie posługuje się różnymi
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Odczytuje i interpretuje dane
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przedstawione na diagramie
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Dzieli ułamki dziesiętne
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0,30 0,35 0,15 0,28 0,44 0,45
0,26 0,31 0,35 0,30 0,44 0,46
0,57 0,42 0,55 0,51 0,54 0,57
0,78 0,73 0,90 0,80 0,79 0,82
0,52 0,69 0,65 0,62 0,61 0,64
0,57 0,54 0,65 0,58 0,55 0,56
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Oblicza kwadraty i sześciany liczb
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Rozwiązuje zadanie tekstowe stosując
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki
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Wykonuje proste rachunki
pamięciowe na liczbach naturalnych
Zapisuje proste wyrażenia
algebraiczne na podstawie informacji
zawartych w zadaniu

0,57 0,46 0,55 0,52 0,63 0,63
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Oblicza pola figur płaskich
Rozpoznaje i nazywa trójkąty oraz
stosuje twierdzenie o sumie kątów w
trójkącie
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Oblicza objętość prostopadłościanu

0,25 0,26 0,29

0,26 0,37 0,40

Oblicza procent danej liczby
0,57 0,65 0,72
Czyta ze zrozumieniem prosty tekst
zawierający informacje liczbowe, oraz 0,28 0,29 0,45

0,64 0,60 0,62
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Szóstoklasiści dobrze radzą sobie z odbiorem tekstu popularnonaukowego i bez trudu potrafią
wyszukać w nim informacje, szczególnie te podane wprost. Mają jednak problemy z
wykonaniem na tekście operacji bardziej złożonych, wymagających przetworzenia informacji.
Podobne problemy mają z odczytaniem tekstu literackiego. Wyniki za pisemne wypowiedzi
uczniów pokazują, że szóstoklasiści nie radzą sobie z pisaniem na określony temat, w
określonym celu i formie. Poziom ich wypowiedzi jest jednak bardzo zróżnicowany.
Uczniowie nadal słabo radzą sobie z ortografią i interpunkcją. Wskazuje to na potrzebę
poszukiwania skutecznych metod uczenia ortografii i konieczność wiązania nauki
interpunkcji z kształceniem językowym.

Uczniowie wykazali się słabą sprawnością rachunkową w zbiorze liczb naturalnych. W
rozwiązaniach zadań można zauważyć błędne stosowanie algorytmów wykonywanych
działań pisemnych. Trudne dla szóstoklasistów były zadania sprawdzające umiejętności z
zakresu wymagań ogólnych Modelowania matematycznego oraz Rozumowania i tworzenia
strategii. Analiza odpowiedzi zdających wykazała, że uczniowie czytają teksty pobieżnie,
pomijają niektóre warunki z treści zadania, nieuważnie analizują treści zadań i towarzyszące
im rysunki, wykresy, czy tabele.

Część 2 zawierała zadania z języka obcego nowożytnego.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 min. We wszystkich zadaniach
szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. Arkusz standardowy zawierał 40 zadań
zamkniętych różnego typu: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz.
Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych:
rozumienie wypowiedzi ustnych – 4 zadania oraz pisemnych – 3 zadania, umiejętności
reagowania na wypowiedzi – 2 zadania, oraz znajomość środków językowych – 2 zadania.

nr stanina
nazwa

1.
najniższy

2.
bardzo

3.
niski

4.
niżej

5.
średni

6.
wyżej

7.
wysoki

8.
9.
bardzo wysoki najwyższy

stanina
niski
średni
średni
przedziały % 27% - 49% 50% - 55% 56% - 60% 61% - 65% 66% - 71% 72% - 76% 77% - 82% 83% - 89%
szkoła
X

90% - 100%

Średni wynik ze sprawdzianu w województwie śląskim 71,49%. Na 69 uczniów klas
szóstych średni wynik 69,49%. W naszej szkole 3 uczniów uzyskało maksymalną liczbę
punktów, oraz 5 uczniów uzyskało 39 punktów. Najniższy to 8 pkt taką ilośczdobyła 1
osoba.
Najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowychoraz z
zadaniami sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu jak również rozumienie

wypowiedzi ustnych. Największym wyzwaniem okazały się dla szóstoklasistów zadania
sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych.
Mocne strony naszej szkoły:
Język polski i matematyka:
1. Uczeń nie ma problemu z zapisaniem prostych wyrażeń algebraicznych.
2. Uczeń nie ma problemu z rachunkami na liczbach całkowitych.
3. Uczeń potrafi rozpoznać przenośnię.
4. Uczeń nie ma problemu z obliczeniami czasowymi.
5. Uczeń wyciąga właściwe wnioski zawarte w tekście.
Język angielski:
1. Uczeń rozumie intencje rozmówców.
2. Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
3. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchowym.
4. Uczeń potrafi podać swoje upodobania.
5. Uczeń potrafi przedstawić siebie.
6. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych.
Słabe strony naszej szkoły:
Język polski i matematyka:
1. Uczeń ma problemy z obliczaniem procentu danej liczby.
2. Uczeń nie potrafi obliczać objętości bryły.
3. Uczeń ma problem z rozpoznaniem i nazwaniem trójkątów.
4. Uczeń nie zna twierdzenia o sumie rozwartości kątów w trójkącie.
5. Uczeń ma problem z obliczaniem pól figur płaskich.
6. Uczeń nie potrafi dzielić ułamków dziesiętnych.
7. Uczeń nie potrafi obliczać kwadratów i sześcianów liczb naturalnych oraz ułamków
zwykłych.
8. Uczeń ma problem z wykonywaniem rachunków na ułamkach zwykłych i
dziesiętnych.
9. Uczeń ma problem z odczytywaniem diagramów
10. Uczeń nie potrafi tworzyć wypowiedzi w formie pamiętnika.
11. Uczeń nie potrafi napisać ogłoszenia.

12. Uczeń nie potrafi rozpoznać wiersza rymowanego i nierymowanego.
13. Uczeń ma problem z poprawną pisownią pod względem ortograficznym,
interpunkcyjnym.
Język angielski:
1. Uczeń nie rozumie ogólnego sensu prostego tekstu.
2. Uczeń nie reaguje na proste polecenia kierowane do niego.

W roku szkolnym 2016/2017 należy podjąć następujące działania, by wzmocnić to co
dobre:

Działania do podjęcia:
Utrwalanie odczytywania

Gdzie?

Kiedy?

Kto?

Na każdym przedmiocie

W całym roku

Wszyscy

szkolnym

nauczyciele

W całym roku

Wszyscy

szkolnym

nauczyciele

informacji zawartych
w tekście oraz ich rozumienia
Utrwalanie umiejętności
posługiwania się wybranymi

Na każdym przedmiocie

źródłami informacji oraz
wskazywanie ich
Utrwalanie analizowania
tekstów kultury

W całym roku
Język polski

szkolnym

Nauczyciele
języka
polskiego

Utrwalać stosowanie
oznaczeń literowych
nieznanych wielkości

W całym roku

Nauczyciele

liczbowych i zapisanie

Matematyka

szkolnym

matematyki

W całym roku

Nauczyciele

prostych wyrażeń
algebraicznych
Ćwiczenie dialogów

Język angielski

szkolnym
Ćwiczenie zwrotów

Język angielski

codziennego użytku
Ćwiczenie rozumienia ze

W całym roku
szkolnym

Język angielski

słuchu

W całym roku
szkolnym

języka
angielskiego
Nauczyciele
języka
angielskiego
Nauczyciele
języka
angielskiego

oraz aby osłabić strony, które stanowią problemy:
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szkolnym
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Wszyscy

szkolnym
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Przypominanie, ćwiczenie
oraz formułowanie
wypowiedzi w formie
pisemnej
Przypominanie i utrwalanie

Matematyka

obliczeń procentowych

Przypominanie i

Na każdym przedmiocie

utrwalanie norm
gramatycznych
Ćwiczenie obliczeń pól

Matematyka

figur płaskich
Ćwiczenie odczytywania
diagramów

W całym roku
szkolnym

Matematyka

W całym roku
szkolnym

Nauczyciele
matematyki

Nauczyciele
matematyki

Ćwiczenie obliczeń

Matematyka

dotyczących objętości brył
Utrwalać proste polecenia
kierowane do uczniów

Język angielski

W całym roku

Nauczyciele

szkolnym
W całym roku

matematyki

Nauczyciele

szkolnym

języka
angielskiego
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