
Analiza sprawdzianów przeprowadzonych w klasach IV – VI w roku szkolnym 

2011/2012 w Szkole Podstawowej Nr 141 w Warszawie 

 

 

l.p. 
rodzaj narzędzia pomiaru 

dydaktycznego 
klasa przedmiot 

termin 

realizacji 

rozwiązy-

walność 

testu 

osoba 

odpowiedzialna, 

protokolant 

1 

Test diagnozujący na wejście 

z języka polskiego „WIELKI 

SPRAWDZIAN” (GWO) 

4 j. polski 
wrzesień 

2011 
76% A. Roguska 

2 

Sprawdzian na wejście 

z matematyki „Lepsza szkoła”  

- sesja I (GWO) 

4 matematyka 
wrzesień 

2011 
77% E. Krawczyk 

3 

Sprawdzian na wejście 

z matematyki „Lepsza szkoła”  

- sesja I (GWO) 

5 matematyka 
wrzesień 

2011 
64% A. Malicka 

4 

Sprawdzian na wejście 

z matematyki „Lepsza szkoła”  

- sesja I (GWO) 

6 matematyka 
wrzesień 

2011 
56% H. Kuć 

5 
Test z przyrody „Polska – moja 

ojczyzna” (opr. własne) 
5 przyroda 

grudzień 

2011 
63% J. Szczeblewska 

6 
Próbny test kompetencji 

„Kibicujmy” (OPERON) 
6 

między-

przedmiotowy 

styczeń 

2012 
70% 

B. Dylska 

E. Wróblewska 

7 

Sprawdzian z matematyki 

po I semestrze „Lepsza szkoła”  

- sesja II (GWO) 

4 matematyka 
styczeń 

2012 
72% E. Krawczyk 

8 

Sprawdzian z matematyki 

po I semestrze „Lepsza szkoła”  

- sesja II (GWO) 

5 matematyka 
styczeń 

2012 
67% A. Malicka 

9 

Sprawdzian z matematyki 

po I semestrze „Lepsza szkoła”  

- sesja II (GWO) 

6 matematyka 
styczeń 

2012 
77% H. Kuć 

10 
 Test kompetencji dla klas VI  

„Film” (OKE) 
6 

między-

przedmiotowy 

3 kwietnia 

2012 
69% E. Wróblewska 

11 
Próbny test kompetencji „Kot” 

(OPERON) 
4 

między-

przedmiotowy 

maj  

2012 
63% 

I. Kutyła 

E. Krawczyk 

12 
Próbny test kompetencji „Spływ 

Dunajcem” (opr. własne) 
5 

między-

przedmiotowy 

maj  

2012 
60% 

J. Michalewicz 

H. Kuć 

13 

Test diagnozujący podstawowe 

struktury gramat. – leksykalne  

(j. angielski) (opr. własne) 

4 j. angielski 
czerwiec 

2012 
81% A. Różańska 



14 

Test diagnozujący podstawowe 

struktury gramat. – leksykalne  

(j. angielski) (opr. własne) 

5 j. angielski 
czerwiec 

2012 
72% E. Burakowska 

15 

Sprawdzian z matematyki 

po II semestrze „Lepsza szkoła”  

- sesja III (GWO) 

4 matematyka 
czerwiec 

2012 
73% E. Krawczyk 

16 

Sprawdzian z matematyki 

po II semestrze „Lepsza szkoła”  

- sesja III (GWO) 

5 matematyka 
czerwiec 

2012 
70% A. Malicka 

17 

Test całoroczny z j. polskiego 

„WIELKI SPRAWDZIAN” 
(GWO) 

4 j. polski 
czerwiec 

2012 
66% B.Dylska 

18 

Test całoroczny z j. polskiego 

„WIELKI SPRAWDZIAN” 
(GWO) 

5 j. polski 
czerwiec 

2012 
75% A. Roguska 

 

 

Sprawdziany przeprowadzone w klasach I – III w roku szkolnym 2011/2012. 

l.p. 
rodzaj narzędzia pomiaru 

dydaktycznego 
klasa przedmiot 

termin 

realizacji 

rozwiązy 

walność 

testu 

osoba 

odpowiedzialna, 

protokolant 

1 
Test kompetencji + sprawdzenie 

umiejętności pisania listu 
3 język polski 

listopad 

 2011 
x E. Gondek 

2 
Sprawdzenie umiejętności 

redagowania życzeń. 
2 j. polski 

grudzień 

 2011 
x E. Kisson 

3 
Sprawdzanie umiejętności pisania 

zaproszeń. 
2 j. polski 

grudzień 

 2011 
x K. Wojnowska 

4 
Test kompetencji + sprawdzenie 

umiejętności pisania opisu 
3 

między-

przedmiotowy 

j. polski - opis 

styczeń 

2012 
74% B. Zdziarska 

5 

Test kompetencji + sprawdzenie 

umiejętności pisania krótkiego 

opowiadania 

3 

między-

przedmiotowy 

j. polski - 

opowiadanie 

marzec 

2012 
84% D. Kalinowska 

6 

Test sprawdzający umiejętności 

matematyczne uczniów w zakresie 

10 

1 matematyka 
maj 

2012 
95% 

D. Łoniewska 

A. Mianowska 

7 

Sprawdzanie umiejętności 

w zakresie pisowni i układania 

zdań – podpisów do obrazków 

1 język polski 
maj 

2012 
87% M. Biała 

8 

Ogólnopolskie Badanie 

Umiejętności Trzecioklasisty 

OBUT 2012 (CKE) 

3 
j. polski 

matematyka 

maj  

2012 

j. polski – 

78% 

matematyka 

74%      

D. Kalinowska 

E. Gondek 

 

 



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE badań zewnętrznych i wybranych wewnętrznych 
klasy 4-6 

rok szkolny 2011/2012 
 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNYCH  

WIELKI SPRAWDZIAN „na wejście” 2011/2012 (GWO) 
klasa 4  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 4a wyżej średni (6) 22,57 p. 75% 

klasa 4b wyżej średni (6) 22,88 p. 76% 

klasa 4c wysoki (7) 23,17 p. 77% 

klasa 4d średni (5) 21,27 p. 71% 

klasa 4e wysoki (7) 23,41 p. 78% 

SP 141 
wyżej średni (6)  

/ wysoki (7) 
22,67 76% 

woj. mazowieckie xxx 21,96 73% 

kraj xxx 21,00 70% 

 

Wyniki mogą satysfakcjonować, gdyż w większości zagadnień wypadły powyżej średniej krajowej, 

tylko rozpoznawanie osoby mówiącej naszym czwartoklasistom sprawiło dużo kłopotów i wypadło 

gorzej niż rówieśnikom z innych szkół. Jednak wiele zagadnień należy  jeszcze powtórzyć i utrwalić. 

Musimy ćwiczyć dłuższe formy wypowiedzi pisemnych, rozpoznawanie narratora, jako osoby 

mówiącej w tekście, kolejność alfabetyczną oraz poprawne formułowanie wniosków. 

 

 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNYCH  

WIELKI SPRAWDZIAN (roczny) 2011/2012 (GWO) 
klasa 4  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 4a niżej średni (4) 12,55 p. 60% 

klasa 4b niski (3) 11,96 p. 57% 

klasa 4c bardzo wysoki (8) 16,61 p. 79% 

klasa 4d średni (5) 14,00 p. 67% 

klasa 4e wyżej średni (6) 14,50 p. 69% 

SP 141 średni (5)  13,91 66% 

woj. mazowieckie xxx 14,45 69% 

kraj xxx 13,72 65% 

Rekomendacje: 

1. Powtórzyć podstawowe wiadomości ze składni. 

2. Doskonalić odmianę rzeczownika przez przypadki. 



3. Przypomnieć pojęcia związane z liryką, a w szczególności środki poetyckie. 

4. Ćwiczyć redagowanie dłuższych form wypowiedzi pisemnej. 

5. Przypomnieć zasady ortografii, ćwiczenia, dyktanda, zadania usprawniające poprawną pisownię. 

6. Utrwalić zasady interpunkcji, ćwiczenia interpunkcyjne. 

 

 

klasa 5  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 5a wyżej średni (6) 16,28 p. 70% 

klasa 5b wysoki (7) 17,43 p. 75% 

klasa 5c bardzo wysoki (8) 17,96 p. 78% 

klasa 5d wysoki (7) 17,05p. 74% 

SP 141 bardzo wysoki 17,15 p. 74% 

woj. mazowieckie xxx 15,66 p. 68% 

kraj xxx 15,02 p. 65% 

Wnioski: 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

- odszukiwanie informacji w tekście, 

- znajomość cech mitu i legendy, 

- sporządzanie wykresu zdania pojedynczego. 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- podawanie terminów związanych z mitologią i sztuką, 

- zagadnienia związane z ortografią. 

 

W większości zadań uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej.  

 

 

 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

„na wejście” 2011/2012 (GWO - sesja 1) 

klasa 4  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 4a wyżej średni (6) 18,37 p. 77% 

klasa 4b wyżej średni (6) 18,96 p. 79% 

klasa 4c najwyższy (9) 20,74 p. 86% 

klasa 4d bardzo niski (2) 15,10 p. 63% 

klasa 4e wyżej średni (6) 18,45 p. 77% 

SP 141 wyżej średni (6) 18,42 p. 77% 

woj. mazowieckie wyżej średni (6) 18,16 p. 76% 

kraj średni (5) 17,69 p. 74% 



Wyniki szkoły są porównywalne ze średnią woj. mazowieckiego oraz powyżej średniej krajowej. 

Wynik ten nie cieszy zważywszy na to, że wiele szkół w naszym województwie musiało napisać test 

lepiej niż uczniowie naszej szkoły. W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na: 

obliczenia zegarowe, rozwiązywanie zadań tekstowych, a przede wszystkim na liczenie pamięciowe, 

którego opanowanie w stopniu bardzo dobrym jest niezbędne w dalszym etapie kształcenia. 

 

 

klasa 5  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 5a wysoki (7) 12,50 p. 63% 

klasa 5b wysoki (7) 12,96 p. 65% 

klasa 5c wysoki (7) 12,57 p. 63% 

klasa 5d wysoki (7) 13,17 p. 66% 

SP 141 wysoki (7) 12,80 p. 64% 

woj. mazowieckie xxx 11,99 p. 60% 

kraj xxx 11,20 p. 56% 

We wszystkich zadaniach uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej.  

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

- odnajdywanie punktu o danej współrzędnej na osi, 

- stosowanie zależności między długościami średnicy i promienia okręgu, 

- obliczanie sumy długości krawędzi prostopadłościanu, 

- obliczanie obwodu prostokąta 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym, 

- zamiana wyrażenia dwumianowanego na jednomianowane, 

- rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych, 

- obliczanie pola kwadratu. 

 

 

klasa 6  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 6a bardzo wysoki (8) 16,04 p. 59% 

klasa 6b wyżej średni (6) 12,17 p. 45% 

klasa 6c bardzo wysoki (8) 15,68 p. 58% 

klasa 6d bardzo wysoki (8) 16,18 p. 60% 

SP 141 bardzo wysoki (8) 15,00 p. 56% 

woj. mazowieckie xxx 11,90 p. 44% 

kraj xxx 10,94 p. 41% 
We wszystkich zadaniach uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej. 

Wnioski: 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

- rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych z porównywaniem różnicowym i  

ilorazowym, 



- pamięciowe działania na liczbach naturalnych i ułamkach, 

- obliczanie mary trzeciego kąta w trójkącie. 

 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- obliczanie objętości sześcianu, 

- obliczanie objętości prostopadłościanu, zamieniając jednostki długości i objętości, 

- obliczanie pola powierzchni sześcianu. 

Powyższe tematy realizowane są zazwyczaj pod koniec klasy piątej. Uczniowie nie mają wtedy dużej 

motywacji do nauki, a nauczyciele rezygnują z pracy klasowej z tego działu. Stąd też te zagadnienia 

nie są utrwalone i ulegają szybkiemu zapomnieniu. 

 

 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

po I semestrze 2011/2012 (GWO - sesja 2) 

klasa 4  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 4a średni (5) 15,90 p. 64% 

klasa 4b wysoki (7) 18,88 p. 76% 

klasa 4c najwyższy (9)  21,57 p. 86% 

klasa 4d niski (3)  13,50 p. 54% 

klasa 4e wysoki (7)  20,09 p. 80% 

SP 141 wysoki (7)  18,05 p. 72% 

woj. mazowieckie xxx 17,05 p. 68% 

kraj xxx 16,07 p. 64% 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

  Dodawanie pisemnie liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego - 91% 

 Zapisanie za pomocą cyfr liczby opisanej słownie – 86% 

 Rozwiązanie zadania tekstowego jednodziałaniowego z zastosowaniem porównania 

różnicowego - 86% 

 Zapisanie za pomocą cyfr liczby wyrażonej sumą a x 1000 + b x 100 + c x10 + d – 84% 

 Odejmowanie  pisemne liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego – 84% 

 Zapisanie liczby wielocyfrowej za pomocą cyfr rzymskich - 82% 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

 Obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego wielodziałaniowego z uwzględnieniem 

kolejności działań, nawiasów i potęg (52%), ale ten wynik jest bardzo dobry porównując do 

kraju, gdzie rozwiązywalność wyniosła 27%. 

 Mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez dwucyfrową (57%), ale i ten wynik jest bardzo 

dobry porównując do kraju, gdzie rozwiązywalność wyniosła 45%. 

 

Zagadnienie, które wypadły gorzej niż średnia krajowa: 

 Rozwiązanie zadania tekstowego jednodziałaniowego z wykorzystaniem porównania 

ilorazowego - szkoła79% - Polska 83% 

 



Szkoła (72%) wypadła powyżej  średniej woj. mazowieckiego (68%) oraz powyżej średniej 

krajowej (62%). Wynik ten bardzo cieszy.  

 

Rekomendacje: 

 

W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na rozwiązywanie zadań tekstowych 

jednodziałaniowych, dokonując porównania ilorazowego. 

 

klasa 5  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 5a bardzo wysoki (8)  19,16 p. 68% 

klasa 5b wysoki (7)  18,54 p. 66% 

klasa 5c wysoki (7)  18,08 p. 65% 

klasa 5d wysoki (7)  18,74 p. 67% 

SP 141 bardzo wysoki (8)  18,64 p. 67% 

woj. mazowieckie xxx 17,01 p. 61% 

kraj xxx 15,91 p. 57% 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

- opisywanie części zbioru skończonego za pomocą ułamka zwykłego, 

- obliczanie reszty z dzielenia liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową, 

- rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych – obliczanie różnicy sposobem 

pisemnym. 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na ułamkach, 

- obliczanie sumy liczb mieszanych i porównywanie jej z innymi liczbami. 

 

 

klasa 6  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 6a najwyższy (9)  20,13 p. 84% 

klasa 6b średni (6)  15,50 p. 65% 

klasa 6c bardzo wysoki (8)  19,13 p. 80% 

klasa 6d bardzo wysoki (8)  18,78 p. 78% 

SP 141 bardzo wysoki (8)  18,42 p. 77% 

woj. mazowieckie xxx 16,28 p. 68% 

kraj xxx 15,31 p. 64% 
 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

- porównywanie długości danych w różnych jednostkach, 

- porównywanie ułamków zwykłych z dziesiętnymi, 

- rozwiązywanie zadania tekstowego związanego z prędkością, 

- obliczanie długości promienia, znając długość cięciwy. 

 



 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- odczytywanie i przetwarzanie informacji z diagramu, 

- klasyfikowanie czworokątów na podstawie własności przekątnych, 

- ustalanie skali mapy na podstawie odpowiadających sobie na mapie  i w terenie. 

We wszystkich zadaniach uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej.  

 

 

 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

po II semestrze 2011/2012 (GWO - sesja 3) 

klasa 4  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 4a niżej średni (4) 17,90 p. 64% 

klasa 4b bardzo wysoki (8) 22,29 p. 80% 

klasa 4c bardzo wysoki (8) 22,17 p. 79% 

klasa 4d niski (3) 16,42 p. 59% 

klasa 4e bardzo wysoki (8) 22,00 p. 79% 

SP 141 wysoki (7) 20,32 p. 73% 

woj. mazowieckie x 19,72 p. 70% 

kraj x 18,70 p. 67% 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

  Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych- 91%, 92%, 85%,  

  Zapisywanie w postaci ułamka zwykłego, jaką częścią godziny jest wskazana liczba minut – 

86% 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

 Odejmowanie liczb mieszanych i skracanie wyników odejmowania – 39% 

 Obliczanie długości promienia, znając długość średnicy okręgu – 46% 

 Odejmowanie ułamków dziesiętnych -51% 

 

Szkoła (73%) wypadła powyżej średniej woj. mazowieckiego (70%) oraz powyżej średniej 

krajowej (67%). W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na zagadnienia manualne 

(posługiwanie się linijką i kątomierzem) i mimo, że wypadliśmy lepiej niż Polska należy ćwiczyć 

działania na  ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

 

 

klasa 5  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 5a bardzo wysoki (8) 18,92 p. 76% 

klasa 5b wysoki (7) 17,50 p. 70% 

klasa 5c wyżej średni (6) 16,83 p. 67% 

klasa 5d wyżej średni (6) 16,27 p. 65% 

SP 141 wysoki (7) 17,43 p. 70% 



woj. mazowieckie xxx 16,40 p. 66% 

kraj xxx 15,48 p. 62% 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

- zapisywanie za pomocą ułamka dziesiętnego, jaką częścią tony jest wskazana liczba 

kilogramów, jaką częścią metra jest wskazana liczba centymetrów, 

- rozwiązywanie zadania tekstowego wielodziałaniowego, 

- znajomość własności trójkątów równobocznych i prostokątnych. 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- wykonywanie w pamięci działań na ułamkach dziesiętnych i liczbach całkowitych, 

 

W większości zadań uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej. 

 

 

 

PRÓBNE SPRAWDZIANY KOMPETENCJI 

2011/2012 
 

klasa 4 – „KOT” (sprawdzian wewnętrzny) 

klasa średnia klasy (maks. 40pkt) % zdobytych punktów 

4a 24,0 p. 60% 

4b 24,7 p. 62% 

4c 29,5 p. 74% 

4d 22,8 p. 57% 

4e 26,1 p. 65% 

SP 141 25,4 p. 63% 

Język polski - rekomendacje do dalszej pracy: 

 Ćwiczyć z uczniami interpunkcję, zwłaszcza użycie przecinka. 

 Doskonalić pracę z tekstem – wyszukiwanie informacji. 

 Utrwalić znajomość środków poetyckich (porównanie). 

 Rozwijać zasób słownictwa uczniów (ćwiczenia poszerzające bogactwo języka uczniów). 

 

Matematyka 

Najlepiej wypadły zagadnienia dotyczące: 

 Odczytywania dat z kartki kalendarza - 97% 

 Dopasowania odpowiedniego działania do treści zadania – 80% 

 Obliczenia zegarowe – 78% 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

 Zapisywanie jednostek masy w ułamku zwykłym i skrócenie ułamka – 19% 

 Zadanie złożone z zastosowaniem zamiany jednostek masy - 34% 

 

Rekomendacje - należy rozwiązywać zadania, gdzie: 

 odpowiedź nie jest podana w sposób przystępny i oczywisty, a zmusza ucznia do wysiłku 

umysłowego, 

 liczby nie są napisane cyframi a słownie, 



 w treści pojawiają się różne jednostki długości, masy, które trzeba sprowadzić do wspólnej 

jednostki. 

 

 

 

klasa 5 – „SPŁYW DUNAJCEM” (sprawdzian wewnętrzny) 

klasa średnia klasy (maks. 40pkt) % uzyskanych punktów 

5a 23,0 p. 58% 

5b 25,2 p. 63% 

5c 23,6 p. 59% 

5d 23,7 p. 59% 

SP 141 23,9 p. 60% 
 

Język polski 

Wnioski i rekomendacje dotyczące form tworzenia tekstu otwartego zgodnie z kryteriami tych form:  

1. Formalne wyróżniki teksu: 

-uczniowie nie przywiązywali należytej wagi do zapisania daty i miejscowości.  

W ciągu dalszej pracy należy wyćwiczyć ten wymóg, bowiem dotyczy on również formy listu.  

2. Treść pozdrowień: 

- uczniowie nie potrafili wykorzystać informacji zawartych w tekstach źródłowych na temat 

Pienin, górskich widoków, krętych zakoli rwącego potoku i przeżyć z tym związanych.  

3. Ortografia: 

- uczniowie mieli trudności w stosowaniu dużej litery w zwrotach grzecznościowych. 

 

Opowiadanie z dialogiem o przygodzie nad rzeką podczas wakacji: 

1. Wielu piszących miało kłopoty z właściwym zrozumieniem tematu, bowiem rzeka pojawiała się 

w tle, a wydarzenia rozgrywały się gdzieś obok. 

2. W innym przypadku wydarzenia rozgrywały się nad rzeką, ale nie odzwierciedlały i nie 

określały przygody.  

3. Określenie czasu wakacyjnego również nastręczało wiele kłopotów, a było to wyróżnikiem 

tematu opowiadania. 

4. W wielu pracach pojawiał się nieprawidłowo zapisany dialog lub namiastka dialogu. Należy 

temu określonemu zapisowi poświęcić więcej uwagi. 

5. W kompozycji opowiadania uczniowie często mylili zakończenie opowiadania z zakończeniem 

sytuacji, o której pisali. A więc nie nawiązywali w zakończeniu do tematu pracy. W kolejnym 

roku szkolnym powinno się wypracować właściwą kompozycję tekstów pisanych. 

6. Ortografia „wypadła” nie najgorzej, prawie na wyrównanym poziomie. 

7. Poprawność językowa: wielu uczniów popełnia proste błędy, powtarzając wyrazy w biskim 

sąsiedztwie. Należy temu poświęcić więcej uwagi i uczulić uczniów na poprawność językową. 

8. Zasady interpunkcyjne, na tym poziomie nauki, zawsze sprawiają uczniom wiele kłopotów 

i w tym zakresie, należy wypracować te umiejętności w kolejnym roku szkolnym. 

 

 

Matematyka - wnioski: 

- doskonalić rozwiązywanie zadań testowych wymagających zapisu kilku działań, 

- doskonalić obliczenia ułamka danej liczby, 

- doskonalić obliczenia zegarowe (z zamianą jednostek godzin i minut). 

 



Test okazał się sprawdzianem dość trudnym. Otrzymany średni wynik 60% nie jest zadowalający. 

W szkole prawie co piąty uczeń uzyskał wyniki odpowiadające ocenom dopuszczającym 

i niedostatecznym i co czwarty ocenę dobrą i bardzo dobrą. 

 

 

klasa 6 – „KIBICUJMY” (OPERON) 

Wyniki zespołów klasowych na tle wyników szkoły i kraju. 

KLASA 6a 6b 6c 6d 

średnia 29,73 p. 27,45 p. 27,88 p. 26,87 p. 

% punktów 74% 69% 70% 67% 

 

 Średnia (maks. 40 pkt) % uzyskanych punktów 

SP 141 27,97 p. 70% 

woj. mazowieckie 25,84 p. 65% 

kraj 25,32 p. 63% 

 

Zestawienie rozwiązywalności zadań wg standardów wymagań. 

Standard Czytanie Pisanie 
Korzystanie  
z informacji 

Rozumowanie 
Wykorz. 
wiedzy w 
praktyce 

6a 90% 51% 93% 89% 71% 

6b 89% 55% 73% 74% 57% 

6c 88% 49% 84% 77% 67% 

6d 86% 40% 81% 81% 69% 

SP  141 88% 49% 83% 80% 66% 

woj. mazowieckie 84% 47% 81% 70% 58% 

kraj 83% 45% 80% 69% 57% 

 

Wnioski 

Najwięcej kłopotów w tym sprawdzianie uczniom sprawiło: 

– obliczenie czasu trwania wydarzenia (obliczenia kalendarzowe) (SP141 - 35%, kraj – 31%) 

– wskazanie działania do sytuacji opisanej w zadaniu (SP141 - 45%, kraj – 29%) 

– rozwiązanie zadania tekstowego wielodziałaniowego ze znaczną ilością danych (SP141 - 53%, 

kraj – 43%) 

Powyższe trzy ostatnie zagadnienia mimo niezadawalającej rozwiązywalności uzyskały w naszej 

szkole wyższe wyniki niż w kraju. Oznacza to, że sprawiły kłopot wielu uczniom, gdyż wymagały 

bardzo wnikliwej analizy treści i uważnych obliczeń. 

 

Rekomendacje do dalszej pracy: 

Język polski 

1. Przypomnienie pojęć związanych z liryką, szczegółowa i wnikliwa analiza tekstów poetyckich 

ze szczególnym naciskiem na środki stylistyczne stosowane w poezji. 



2. Ćwiczenia w redagowaniu dłuższych i krótszych form wypowiedzi ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na właściwą kompozycję i zastosowanie akapitów. 

3. Przypomnienie zasad ortografii, ćwiczenia, dyktanda, zadania usprawniające poprawną 

pisownię. 

4. Utrwalenie zasad interpunkcji, ćwiczenia interpunkcyjne, powtórzenie wiadomości ze składni 

zdania złożonego. 

Matematyka 

Uczniowie klas szóstych najlepiej poradzili sobie z: 

– rozpoznaniem pięciokąta wśród innych figur (100%) 

– odczytaniem danych z diagramu słupkowego (98%) 

– obliczeniem obwodu prostokąta (98%) 

– odczytaniem informacji zawartych w tekście (93%) 

 

Wnioski końcowe. 

Test okazał się sprawdzianem dość łatwym. Wyniki uzyskane przez uczniów są zadowalające, 

w szczególności w odniesieniu do wyników wojewódzkich i krajowych. W większości zadań wyniki 

szkoły są nieco lub wyraźnie wyższe od wyników krajowych. Największa dysproporcja na korzyść 

uczniów SP 141 występuje w zadaniach: 

– z hsp – określanie wieku (+17%) 

– z przyrody – określanie kierunku pośredniego (+17%) 

– z matematyki – obliczanie obwodu prostokąta (+17%) 

– z matematyki – opisanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego 

(+16%) 

– z matematyki – rozwiązanie zadania tekstowego dotyczącego obliczeń zegarowych (+16%) 

 

 

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI 

2011/2012 
 

klasa 3 – OBUT 2012  

(Ogólnopolskie Badanie Umiejętności trzecioklasistów) 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Zestawienie wyników badania umiejętności językowych w klasach   

Szkoła  
Podstawowa 

Nr 141 

klasa  
IIIA 

klasa  
IIIB 

klasa  
IIIC 

Wszyscy 
badani 

uczniowie 

Uczniowie  
miast 
pow.  

100 tys. 
mieszk. 

Uczniowie 
w 

województwie 

1)Czytanie 66.2% 87.2% 68.8% 69.7% 73.3% 71.2% 

Wyszukiwanie 
informacji 

65.3% 83.3% 67.9% 71.8% 75.8% 73.5% 

Przekształcanie 
informacji 

86.0% 96.2% 73.1% 83.7% 86.7% 85.0% 

Interpretacja 57.0% 85.6% 67.3% 61.2% 64.8% 62.6% 



tekstu 

2) Pisanie 88.5% 89.4% 93.8% 71.5% 73.1% 72.0% 

Strona 
znaczeniowa 

tekstu 

89.3% 86.5% 94.2% 71.3% 72.2% 71.4% 

Strona 
formalna tekstu 

86.0% 98.1% 92.3% 72.1% 75.6% 73.7% 

3) Słownictwo 53.0% 76.9% 50.0% 65.4% 68.3% 66.8% 

Tworzenie 
określeń 

53.0% 76.9% 50.0% 65.4% 68.3% 66.8% 

4) Gramatyka 74.7% 89.1% 75.6% 75.5% 78.2% 77.0% 

Uzupełnianie 
zdań wyrazami 

74.7% 89.1% 75.6% 75.5% 78.2% 77.0% 

Umiejętności 
językowe 
uczniów 

- globalnie 

72.7% 86.8% 74.9% 70.9% 73.6% 72.1% 

 

Zestawienie wyników badania umiejętności językowych w szkole 

Umiejętności 
Uczniowie klas 

III SP141 

Wszyscy 
badani 

uczniowie 

Uczniowie  
miast pow.  

100 tys. mieszk. 

Uczniowie 
w 

województwie 

1)Czytanie 73,9 % 69.7% 73.3% 71.2% 

2) Pisanie 90.6 % 71.5% 73.1% 72.0% 

3) Słownictwo 59.9 % 65.4% 68.3% 66.8% 

4) Gramatyka 79.8 % 75.5% 78.2% 77.0% 

 

Ogólne wyniki procentowe 

Szkoła Podstawowa  
Nr 141  

Wszyscy badani 
uczniowie 

Uczniowie z miast 
powyżej 100 tys. 

mieszkańców 

Uczniowie 
w województwie 

78,1% 70,9% 73,6% 72,1% 

 

Rekomendacje do dalszej pracy 

W świetle analizy uzyskanych przez trzecioklasistów wyników z zakresu umiejętności 

językowych należy rozwijać: 

 umiejętności wyszukiwania informacji w tekście popularnonaukowym, 

 przekształcania informacji z tekstu, wykorzystywania ich w nowych sytuacjach, 

  interpretowania czytanego tekstu, porównywania z własną wiedzą i doświadczeniem, 

 zachęcanie uczniów do takiego czytania, które wymaga rozumienia całego tekstu, a nie tylko 

poszczególnych jego fragmentów, 

 wykorzystywanie do ćwiczeń w czytaniu tekstów z innych źródeł, a nie tylko z podręcznika, 

interesujących, pobudzających do myślenia, do poszukiwania nowych wiadomości, 



 stwarzanie dzieciom okazji i zachęcanie ich do twórczości słownej, docenianie oryginalnych, 

ciekawych określeń tworzonych do rzeczowników i czasowników, 

 unikanie narzucania dzieciom schematu wypowiedzi w postaci słownictwa przygotowanego 

przez nauczyciela i koniecznego do wykorzystania przez dzieci w wypowiedzi, bez 

uwzględniania ich własnej aktywności językowej. 

 

 

MATEMATYKA 
 

Zestawienie wyników badania umiejętności matematycznych 
uczniów klas III w roku szkolnym 2011/2012 
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1) Porównywanie liczb 73,30% 76,30% 78,80% 76,13% 66,60% 69,80% 67,50% 

Sytuacja typowa 80,00% 85,90% 88,50% 84,80% 75,50% 78,30% 76,50% 

Sytuacja nietypowa 66,70% 66,70% 69,20% 67,53% 57,80% 61,30% 58,60% 

2) Rozwiązywanie zadań 
tekstowych 

61,70% 78,00% 73,60% 71,10% 61,90% 65,00% 63,20% 

Typowa struktura 80,00% 94,20% 88,50% 87,57% 87,10% 88,80% 88,20% 

Zadania praktyczne 52,00% 80,80% 73,10% 68,63% 56,80% 59,70% 57,80% 

Nietypowa struktura 56,00% 65,40% 64,10% 61,83% 48,50% 52,60% 50,20% 

3) Czytanie i rozumowanie 61,60% 89,20% 76,20% 75,67% 70,10% 73,90% 71,30% 

Wnioskowanie proste 76,00% 96,20% 83,30% 85,17% 80,50% 84,20% 81,40% 

Wnioskowanie złożone 40,00% 78,80% 65,40% 61,40% 54,50% 58,40% 56,10% 

Umiejętności matematyczne 
uczniów globalnie 

65,60% 80,60% 76,10% 74,10% 65,70% 69,10% 66,90% 

 

Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że; 

1. W zakresie prawie wszystkich badanych umiejętności ( zarówno w sytuacji typowej, jak 

i nietypowej) średni wynik uczniów wszystkich klas przewyższa średnie wyniki uczniów 

uzyskane w województwie, kraju jak i w porównywalnych miastach, co jest 

satysfakcjonującym wynikiem I etapu nauczania.  

2. Jedynie w zakresie umiejętności rozwiązywania typowych zadań tekstowych średnia uczniów 

w naszej szkole jest niższa od średniej uzyskanej przez uczniów w województwie 

i w porównywalnych miastach. Jednak różnica ta sięga jedynie 1%, co nie budzi niepokoju 

dotyczącego posługiwania się w/w umiejętnością przez naszych uczniów. 



3. Analiza wyników poszczególnych klas pokazuje, że najsłabiej z zadaniami poradzili sobie 

uczniowie klasy III A, jednak średnia wyników wszystkich badanych umiejętności w tej klasie 

jest porównywalna z średnią wyników uzyskanych przez ogół trzecioklasistów w kraju. 

Rekomendacje do dalszej pracy  

 wczesne tworzenie uczniom w procesie kształcenia okazji do przeliczania i wykonywania 

podstawowych operacji arytmetycznych, także w oderwaniu od prób ich zapisywania; pozwoli 

to uczniom na oswajanie się z liczbami i ich praktycznym sensem, bez ograniczeń związanych 

z ich zapisem symbolicznym; 

 szybkie rozszerzanie zakresu liczbowego do 20, a jeszcze lepiej do 100; pozwoli to na 

stopniowe oswajanie dzieci z czynnością grupowania po 10, która jest pierwszym krokiem 

w stronę zrozumienia istoty systemu dziesiętnego; 

 unikanie rozwiązywania serii podobnych zadań tekstowych; 

 unikanie rozwiązywania z dziećmi zadań zbyt prostych; 

 tworzenie sytuacji dydaktycznych ukazujących użyteczność matematyki w życiu codziennym 

 tworzenie okazji do rozwiązywania przez dzieci nietypowych zadań (nadmiar danych, 

nietypowa struktura, ...) i zachęcanie ich do porównywania swoich rozwiązań; 

 wykorzystywanie w procesie kształcenia różnorodnych tekstów użytkowych zawierających 

dane o charakterze matematycznym (dane liczbowe, diagramy, tabele, ...); 

 umożliwienie uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki pisania testu w warunkach 

niestandardowych (wydłużenie czasu pracy, czy pomoc nauczyciela wspomagającego); 

 

 

 

klasa 6 – „FILM” (CKE) 

Wyniki osiągnięte przez poszczególne zespoły klasowe na tle wyników  
dzielnicy, powiatu warszawskiego, województwa mazowieckiego i kraju. 

klasa 
średnia klasy      
(maks. 40 pkt) 

% uzyskanych punktów 

Uzyskany wynik 
plasuje naszą 

szkołę na 
poziomie 
bardzo 

wysokim 

6a 30,13 p. 75% 

6b 26,82 p. 67% 

6c 26,08 p. 65% 

6d 27,42 p. 69% 

SP 141 27,63 p. 69% 

Praga Południe 26,73 p. 67% 

powiat warszawski 27,34 p. 68% 

woj. mazowieckie 23,87 p. 60% 

kraj 22,75 p. 57% 

 

Zestawienie rozwiązywalności zadań wg standardów wymagań. 

Standard Czytanie Pisanie Rozumowanie  
Wykorzystanie 

wiedzy w 
praktyce 

Korzystanie  
z informacji 

6a 70% 83% 67% 75% 86% 



6b 71% 74% 66% 52% 72% 

6c 65% 68% 63% 58% 77% 

6d 69% 70% 66% 63% 80% 

Szkoła 
Podstawowa          

Nr 141 
69% 73% 66% 63% 79% 

Praga Południe 71% 70% 61% 58% 79% 

powiat 
warszawski 

73% 70% 62% 60% 80% 

woj. mazowieckie 64% 63% 54% 49% 72% 

kraj 63% 59% 51% 47% 70% 

 

Podsumowanie. 

Test okazał się dla uczniów naszej szkoły sprawdzianem przeciętnie trudnym. Tylko nieznaczna 

część uczniów uznała, że zabrakło im czasu na rozwiązanie wszystkich poleceń. Szkoła uzyskała 

bardzo dobry rezultat (stanin bardzo wysoki), lepszy niż w ubiegłym roku i porównywalny z 

wynikiem sprzed dwóch lat. We wszystkich standardach uzyskano wyniki powyżej średniej 

województwa mazowieckiego oraz kraju i porównywalne z rezultatami dzielnicy i Warszawy. Wśród 

klas bardzo dobrze wypadła klasa 6a, której wszystkie wyniki znajdują się powyżej średniej szkolnej. 

Zadowalają też osiągnięcia pozostałych klas.  

Wnioski: 

 Szkoła Podstawowa Nr 141 osiągnęła bardzo dobry wynik na sprawdzianie w 2012r. (stanin 

bardzo wysoki), 

 stwierdzono wysoką zgodność wyników nauczania z wynikami sprawdzianu, uczniowie dobrzy 

i średni spełnili oczekiwania, również część uczniów słabszych napisała test na miarę swoich 

możliwości lub lepiej (niski odsetek słabych wyników), 

 nauczyciele przedmiotów rzetelnie przygotowują uczniów do testu, w klasach szóstych 

realizowana była dodatkowa godzina „przygotowanie do sprawdzianu” – lekcję prowadzili 

nauczyciele języka polskiego, 

 należy kontynuować wypracowane w poprzednich latach metody nauczania i działania 

przygotowujące uczniów do sprawdzianu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


