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analiza i interpretacja wyników
(czym dysponujemy?)
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sprawdzian
wyniki w województwie mazowieckim
w 2012 r.

OKE w Warszawie

2013-10-11

wyniki sprawdzianu i ich rozkład
dla arkusza standardowego
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Liczba
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łatwość zadań
z podziałem na zadania sprawdzające umiejętności matematyczne i polonistyczne
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wskaźniki łatwości w obszarach
standardów wymagań egzaminacyjnych
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egzamin gimnazjalny
wyniki w województwie mazowieckim
w 2012 r.
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część humanistyczna
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
dla arkusza standardowego
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część humanistyczna
z zakresu języka polskiego
dla arkusza standardowego
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język polski – poziom wykonania zadań i umiejętności
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Język polski – poziom wykonania poszczególnych umiejętności
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część matematyczno-przyrodnicza
z zakresu przedmiotów przyrodniczych
dla arkusza standardowego
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część matematyczno-przyrodnicza
z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla arkusza standardowego
łatwość bloków przedmiotowych
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część matematyczno-przyrodnicza
z zakresu matematyki
dla arkusza standardowego
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egzamin gimnazjalny
z języków obcych nowożytnych
liczba zdających z poszczególnych języków
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egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych
język angielski – poziom podstawowy

rozkład wyników (arkusz standardowy)
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egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych
język angielski – poziom rozszerzony

rozkład wyników (arkusz standardowy)
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przepisy i procedury
organizowania
rok szkolny
i2012/2013
przeprowadzania sprawdzianu
w szóstej klasie szkoły podstawowej
i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum
www.cke.edu.pl
www.oke.waw.pl
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dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83,
poz. 562, z późniejszymi zmianami)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 kwietnia 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które wchodzi w
życie od 1 września 2014 r. za wyjątkiem zmian wchodzących
w życie od:


1 września 2013 r.

OKE w Warszawie
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zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od
1 września 2013 r.
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§ 35. 1. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego
z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. (nowelizacja z 20
sierpnia 2010)



§ 35. 7. Rodzice ucznia oraz słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż
na trzy miesiące przed terminem egzaminu, pisemną informację o;


zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,



rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części na poziomie rozszerzonym

8. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z poziomu rozszerzonego
dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.
9. W przypadku niezłożenia rezygnacji i nieprzystąpienia do poziomu rozszerzonego
uczniowi wpisuje się na zaświadczeniu wynik „0”

OKE w Warszawie
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zmiany dotyczące sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
obowiązujące od 1 września 2013 r.
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§ 39. 5 W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu lub finalisty
olimpiady, z innego języka obcego niż ten, który zadeklarował w trzeciej części
egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie
później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję
okręgową o zmianie języka obcego, jeżeli uczeń uczy się tego języka jako
obowiązkowego.

§ 43. 6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie
może wchodzić wychowawca zdających oraz


w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z
których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego;



w części trzeciej – nauczyciele języka obcego, z którego jest przeprowadzony
egzamin gimnazjalny.

OKE w Warszawie
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zmiany dotyczące sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
obowiązujące od 1 września 2013 r.
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§ 47. 1. W przypadku:





stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań
wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych
zakłócania egzaminu
stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań

przewodniczący unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego tego ucznia.
Uczeń taki przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie.
§ 49. 1. W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych




nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
w odpowiednim terminie
przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie.
OKE w Warszawie
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interpretacja obowiązujących przepisów
(część egzaminu, zakres egzaminu)
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Przykład. 1
 Uczeń spóźnił się pierwszego dnia na egzamin gimnazjalny. Nie
został wpuszczony do sali, gdzie uczniowie już rozpoczęli pracę nad
zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale przystąpił do
zakresu z języka polskiego.


W myśl obecnie obowiązujących przepisów taki uczeń, by mieć zaliczony
cały egzamin, będzie mógł przystąpić w terminie dodatkowym tylko do
zakresu z historii i wiedzy o społeczeństwie .

Przykład 2.
 Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego
z geografii. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu?


W myśl nadal obowiązujących przepisów w tej sprawie
(§ 39 rozporządzenia o ocenianiu) taki uczeń będzie zwolniony
z obowiązku przystępowania do całej części matematyczno-przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego.
OKE w Warszawie
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interpretacja obowiązujących przepisów
języki obce (§ 42 rozporządzenia o ocenianiu)
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Przykład 3
Uczeń (rodzice) zadeklarował na egzaminie z języka obcego język niemiecki. Rozpoczął jego
naukę w gimnazjum.

Dyrektor na załączniku 1a Procedur stwierdza obowiązek przystąpienia ucznia do tej części
egzaminu tylko na poziomie podstawowym.
Przykład 4
Ten sam uczeń rozmyślił się i postanowił zdawać jednak język angielski, którego naukę rozpoczął
w szkole podstawowej i kontynuował w gimnazjum.

Dyrektor szkoły do 22 stycznia (na 3 miesiące przed egzaminem) umożliwia uczniowi taką
zmianę i w załączniku 1a stwierdza obowiązek tego ucznia przystąpienia do egzaminu z
języka obcego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
Przykład 5
Uczeń przystąpił do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, którego uczył się w
szkole, i został jego laureatem. Na egzaminie gimnazjalnym zadeklarował jednak język
angielski. Postanowił więc skorzystać z przywileju laureata i zmienić deklarację. Dyrektor
szkoły umożliwia mu to w terminie do 9 kwietnia
(na 2 tygodnie przed egzaminem).
OKE w Warszawie
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dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
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Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej
szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej
gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014
Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie terminów
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego /…/ w 2014
Komunikat dyrektora CKE z 30 sierpnia 2013 w sprawie sposobu dostosowania
warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi zawierający Tabelę 1.
o dopuszczalnych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

OKE w Warszawie
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Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w 2014.
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TERMINY SPRAWDZIANU
 1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie
§ 32 ust. 1 rozporządzenia –
1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00
 3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego
na podstawie § 47 ust. 3,
§ 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia –
3 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

OKE w Warszawie
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Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w 2014.
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TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie §
32 ust. 2 rozporządzenia:
 a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)




b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)





z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek)



na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
OKE w Warszawie

2013-10-11

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w 2014.
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3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na
podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1
i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
 a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek)





b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 r. (wtorek)





z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 r. (czwartek)



na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
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Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w 2014.
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Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do
szkół:
 ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu
– 18 czerwca 2014 r. (data wydania zaświadczenia:
27 czerwca 2014 r.)
 z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu
i czerwcu – 18 czerwca 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 27
czerwca 2014 r.)
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dostosowania
warunków
w roku
i form przeprowadzania sprawdzianu szkolnym
i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów 2012/20
13
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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odpowiedzialni za dostosowania
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Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości
absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród
możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminu wyliczonych w Tabeli 1.
W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1, decyzję
o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego do potrzeb ucznia podejmuje dyrektor szkoły
na podstawie pisemnego porozumienia z OKE.
OKE w Warszawie

2013-10-11

podstawa dostosowań
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Dysfunkcje

Dokumentacja

Uczniowie niepełnosprawni

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie niedostosowani społecznie lub
zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie chorzy przewlekle

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub
zaświadczenie o stanie zdrowia

Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej

Uczniowie, którzy mają trudności
adaptacyjne związane z wcześniejszym
kształceniem za granicą

Pozytywna opinia rady pedagogicznej

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji
językowej

Pozytywna opinia rady pedagogicznej lub opinia
poradni psychologiczno-pedagogicznej
OKE w Warszawie
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Czym się kierować,
przyznając dostosowania egzaminacyjne?
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Określając warunki i formę, w jakich uczeń mający specjalne
potrzeby edukacyjne może przystąpić do sprawdzianu czy
egzaminu gimnazjalnego, rada pedagogiczna powinna wziąć
pod uwagę:

Treść opinii,
orzeczenia
lub zaświadczenia
i zalecenia zawarte
w tych
dokumentach

Wiedzę o sposobie
funkcjonowania
ucznia w szkole
i jego faktycznych
potrzebach
edukacyjnych

OKE w Warszawie

Możliwości
dostosowań
do konkretnych
dysfunkcji opisane
w komunikacie CKE
z 30 sierpnia 2013,
w Tabeli nr 1
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opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych
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Do dostosowań warunków na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym
uprawniają tylko opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
(w tym specjalistycznej), które:





Nie można przyznać dostosowań egzaminacyjnych na podstawie opinii z
poradni, w której stwierdza się np.:






stwierdzają, że uczeń ma specyficzne trudności w nauce
wydane są nie wcześniej niż w 4 klasie szkoły podstawowej (ważne są
przez cały okres kształcenia)
wolne tempo pracy
trudności z koncentracją
problemy w obszarze analizatorów wzrokowych i słuchowych itp.

Decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji
o dostosowaniu warunków sprawdzianu/egzaminu ma postawiona w
opinii diagnoza, a nie zawarte w niej zalecenia.
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opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych
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specyficzne trudności w uczeniu się
(w odróżnieniu od niespecyficznych)
to trudności w

czytaniu
dysleksja

opanowaniu
poprawnej pisowni
dysortografia

kształtnym
pisaniu
dysgrafia

dysleksja rozwojowa

OKE w Warszawie
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liczeniu
i arytmetyce
dyskalkulia

Tabela nr 1 komunikatu CKE – możliwe dostosowania
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np.:
 dostosowany arkusz (S/G 2,4,5,6,7,8)








nowy arkusz S/G 2 dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

płyta CD z dostosowanym nagraniem do zestawów zadań
z języka obcego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się
z zadaniami
przedłużenie czasu trwania sprawdzianu/egzaminu
zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze, gdy zaburzenia pisma
uniemożliwiają jego odczytanie – szczegółowa instrukcja
w Procedurach
korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który czyta i/lub
pisze za ucznia albo pomaga mu się koncentrować przez cały czas
trwania sprawdzianu/egzaminu– konieczne nagrywanie – szczegółowa
instrukcja w Procedurach
OKE w Warszawie
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np.:
 zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko w zestawie zadań,
bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (informacja
o takim dostosowaniu powinna zostać wpisana do Załącznika
nr 11/12 w punkcie F: „Pozostałe dostosowania”, w podpunkcie 5.)
 korzystanie z pomocy członka zespołu nadzorującego, który przed
rozpoczęciem sprawdzianu/egzaminu odczytuje teksty liczące
250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań sprawdzianu lub części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego – możliwe tylko
w przypadku głębokiej dysleksji (na stronie tytułowej arkusza będzie
informacja o tym, czy taki tekst jest w arkuszu)

OKE w Warszawie
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Tabela nr 1 komunikatu CKE – możliwe dostosowania
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np.:
 przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w
oddzielnej sali jest




konieczne, gdy uczeń:
 korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego lub
specjalisty podczas całego egzaminu
 pisze na komputerze
 z powodu głębokiej dysleksji - korzysta z możliwości
przeczytania przez nauczyciela tekstów liczących 250 słów lub
więcej przed egzaminem i ma prawo do nieprzenoszenia
swoich odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi
 na egzaminie z języka obcego rozwiązuje zestaw G7 lub
korzysta z dostosowanej płyty CD
wskazane, gdy uczeń korzysta z wydłużonego czasu pracy.
OKE w Warszawie
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dokumentowanie dostosowań egzaminacyjnych
załącznik do procedur (nr 11/12) – zostaje w dokumentacji szkolnej
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zwolnienia ze sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego
Dyrektor
OKE
zwalnia
ze sprawdzianu/egzaminu
na podstawie wniosku:

dyrektora szkoły
(na pisemną prośbę rodziców)
§ 7 ust. 4 (gim.)
§ 49 ust. 4
dot. uczniów, którzy z przyczyn
losowych lub zdrowotnych
nie mogli przystąpić do
sprawdzianu/egzaminu
2013-10-11

rodziców (prawnych opiekunów)
(pozytywnie zaopiniowany
przez dyrektora szkoły)
§ 38 ust. 2 lub 3
dot. uczniów ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami
posiadających orzeczenie o
potrzebie
kształcenia specjalnego
OKE w Warszawie
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harmonogram egzaminacyjny działań dyrektora szkoły
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Działania dyrektora

Terminy

Zgłoszenie nowej szkoły do dyrektora OKE

do 1 września

Zebranie deklaracji dotyczących języków obcych

do 20 września

Zapoznanie rodziców ucznia a także rady pedagogicznej
z Komunikatem o dostosowaniach

do 30 września

Przedłożenie dokumentów do dostosowań (opinii, zaświadczeń
lekarskich o chorobach przewlekłych)

do 15
października

Zwołanie rady pedagogicznej, która wskazuje sposoby dostosowań
egzaminacyjnych dla uczniów objętych opieką pedagogiczną w
szkole i wnioskuje o ustalenie warunków sprawdzianu/egzaminu
nieujętych w Komunikacie dyrektora CKE.

między 16 a 29
października

OKE w Warszawie
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harmonogram egzaminacyjny działań dyrektora szkoły
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Działania dyrektora

Terminy

Dyrektor podejmuje decyzję o szczególnych przypadkach dostosowań po
uzgodnieniu z radą pedagogiczną
i na podstawie pisemnego porozumienia z OKE

do 15
listopada

Pisemne poinformowanie rodziców o sposobach dostosowania
(Załącznik 11/12 Procedur)

do 25
listopada

Odebranie oświadczeń rodziców o akceptacji lub rezygnacji
z dostosowań (Załącznik 11/12 Procedur)

do 30
listopada

Przekazanie w formie elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej listy uczniów (słuchaczy) zawierającej m.in. informację o
specyficznych trudnościach w uczeniu się
i rodzajach zestawów egzaminacyjnych dla poszczególnych uczniów
(słuchaczy)

do 30
listopada

OKE w Warszawie
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harmonogram egzaminacyjny działań dyrektora szkoły
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Działania

Terminy

Przekazanie dyrektorowi OKE pisemnej informacji
o konieczności opracowania odpowiednio dostosowanych materiałów
egzaminacyjnych dla uczniów mających niepełnosprawności
sprzężone, np. arkusz dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim i
niedowidzącego

do 31 grudnia

Przekazanie dyrektorowi OKE informacji dotyczących arkuszy dla
nauczycieli wspomagających

do 31 grudnia

Zmiany w deklaracjach dotyczących wyboru języka obcego (egz.
gim.)

do 22 stycznia

Przekazanie do dyrektora OKE informacji o zmianach
w zakresie deklaracji dotyczących języka obcego (egz. gim.)

do 24 stycznia

OKE w Warszawie
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harmonogram egzaminacyjny działań dyrektora szkoły
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Działania

Terminy

Ostateczny termin powołania zastępcy przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (sprawdzian)

1 lutego

Ostateczny termin powołania zastępcy przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (egz. gim.)

22 lutego

Ostateczny termin powołania zespołu egzaminacyjnego/zespołów
nadzorujących (sprawdzian)

1 marca

Ostateczny termin powołania zespołu egzaminacyjnego/zespołów
nadzorujących (egz. gim.)

22 marca

Możliwość dokonania zmian w deklaracji dot. wyboru języka obcego
przez laureatów i finalistów (egz. gim.)

do 9 kwietnia

Przekazanie informacji do OKE o zmianach przez laureatów
i finalistów deklaracji dotyczącej wyboru języka (egz. gim.)

do 10 kwietnia

OKE w Warszawie
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zgłoszenia uczniów do sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego
48

Zgłaszamy wszystkich uczniów, którzy zgodnie
z rozporządzeniem powinni przystąpić do sprawdzianu/egzaminu
– również tych, w sprawie których został złożony do dyrektora
OKE wniosek o zwolnienie.
 Aplikacja Hermes 2014 http://www.oke.waw.pl w zakładce
HERMES dla szkół podstawowych i gimnazjów będzie dostępna od
połowy października.
 System Wymiany Plików zostanie przestawiony na nowe klucze
szyfrujące około 10 października – do tego czasu można
posługiwać się starymi kluczami.
 Listy będą odesłane do weryfikacji w grudniu.
 Wszelkie zmiany i poprawki będzie można wprowadzić
i przesłać ponownie najpóźniej do końca stycznia 2014.
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE
00-844 WARSZAWA, ul. Grzybowska 77
Zespół Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych
Sabina Pawłowska – kierownik zespołu – matematyka
(22) 457 03 59 (GMP)
Maria Raczkowska – matematyka
(22) 457 04 86 (SP i GMP)
Sylwia Derda – historia i wiedza o społeczeństwie
Danuta Marchlewska – język polski
Ragna Ślęzakowska – język polski
(22) 457 03 39 (SP i GH)
(22) 457 03 32, (22) 457 03 27 – języki obce nowożytne
Wydział Badań i Analiz (aplikacja HERMES)
(22) 457 02 22, (22) 457 02 12
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Sprawdzian od 2014/2015
Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia
Informator o sprawdzianie
od roku szkolnego 2014/2015
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Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w
wymaganiach określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych
przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach
edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego. Zadania
z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach
lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest
warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się
minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego
sprawdzianu nie można nie zdać.
OKE w Warszawie

2013-10-11

części oraz przebieg sprawdzianu
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 Sprawdzian składa się z dwóch części.
 CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast
 CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego.

 Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego
z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten
język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.
 Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.
 CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut, a CZĘŚĆ 2. – 45 minut. Poszczególne części
sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
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zadania na sprawdzianie
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 Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę
zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka
polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
 Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę
zamkniętą.
 Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden
zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi.
Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta
odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań
zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych zapisuje się
w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań.
OKE w Warszawie

2013-10-11

zadania na sprawdzianie
liczba zadań
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CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

język polski

matematyka

język obcy
nowożytny

liczba zadań
zamkniętych

8-12

8-12

35-45

liczba zadań
otwartych

2-4

2-4

---

OKE w Warszawie

2013-10-11

wyniki sprawdzianu
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 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o
szczegółowych wynikach sprawdzianu.
Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach
– cztery wyniki:
 wynik z części pierwszej:
 wynik ogólny
 wynik z języka polskiego
 wynik z matematyki

 wynik z części drugiej
 wynik z języka obcego nowożytnego.

 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej),
które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z
danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne
zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska
wynik równy 82%.
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Nowe typy zadań i nowe rodzaje tekstów źródłowych
(teksty ikoniczne)
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info o sprawdzianie 2014/2015
www.men.gov.pl
www.cke.edu.pl
www.oke.waw.pl
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