
Analiza sprawdzianów  w klasach I – VI  

w roku szkolnym 2013/2014 SP141 
 

l.p. termin 
rodzaj narzędzia pomiaru 

dydaktycznego 
klasa 

osoba 

odpowiedzialna 
uwagi 

1 
wrzesień 

2013 

Test diagnozujący na wejście z języka 

polskiego. 
4 A. Roguska  

test z NOWEJ 

ERY 

2 
wrzesień 

2013 

Test diagnozujący na wejście z języka 

polskiego „WIELKI SPRAWDZIAN”. 
5 B.Dylska test z GWO 

3 
wrzesień 

2013 

Sprawdzian diagnozujący na wejście z 

matematyki - Sesje z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 1) 

4 M. Korczak test z GWO 

4 
wrzesień 

2013 

Sprawdzian diagnozujący na wejście z 

matematyki - Sesje z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 1) 

5 E. Krawczyk test z GWO 

5 
wrzesień  

2013 

Sprawdzian diagnozujący na wejście z 

matematyki - Sesje z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 1) 

6 A. Malicka test z GWO 

6 
styczeń 

2014 
Próbny sprawdzian kompetencji – kl.VI 6 

E. Wróblewska 

I. Kutyła 

test z 

OPERONU 

7 
styczeń 

2014 

Sprawdzian diagnozujący z matematyki po 

I semestrze - Sesja z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 2) 

4 M. Korczak test z GWO 

8 
styczeń 

2014 

Sprawdzian diagnozujący z matematyki po 

I semestrze - Sesja z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 2) 

5 E. Krawczyk test z GWO 

9 
styczeń 

2014 

Sprawdzian diagnozujący z matematyki po 

I semestrze - Sesja z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 2) 

6 A. Malicka test z GWO 

10 
marzec 

2014 
Czytanie ze zrozumieniem  2 E. Gondek   

11 
marzec 

2014 
Czytanie ze zrozumieniem 3 

T. Olińska 

M. Biała 

test do 

opracowania 

12 

marzec – 

kwiecień 

2014 

Test diagnostyczny dla klas IV z języka 

angielskiego 
4 M. Jańczuk  

13 

marzec – 

kwiecień 

2014 

Test diagnostyczny dla klas V z języka 

angielskiego 
5 K. Kuć  

14 
kwiecień 

2014 
Test kompetencji dla klas VI 6 

E. Wróblewska 

E.Kutyła 
test z CKE 

15 
kwiecień 

2014 

Próbny test kompetencji 

(międzyprzedmiotowy) 
4 

A. Roguska 

A. Malicka 

test do 

opracowania 



16 
kwiecień 

2014 

Próbny test kompetencji 

(międzyprzedmiotowy) 
5 

B. Dylska 

E. Krawczyk 

test do 

opracowania 

17 
maj 

2014 
Test kompetencji dla kl. III  3 B.Adamska test z OKE 

18 
maj 

2014 

Sprawność rachunkowa – liczenie 

(dodawanie i odejmowanie) w zakresie 100 
1 

E. Gałach 

K. Zubała 
 

19 
maj 

2014 

Test podsumowujący po klasie IV z 

przyrody 
4 A. Łabencka 

test z NOWEJ 

ERY 

20 
czerwiec 

2014 

Sprawdzian diagnozujący z matematyki po 

II semestrze - Sesja z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 3) 

4 M. Korczak  test z GWO 

21 
czerwiec 

2014 

Sprawdzian diagnozujący z matematyki po 

II semestrze - Sesja z plusem „Lepsza 

szkoła” (sesja 3) 

5 E. Krawczyk test z GWO 

22 
czerwiec 

2014 

Roczny test diagnozujący z języka 

polskiego. 
4 A.Roguska 

test z NOWEJ 

ERY 

23 
czerwiec 

2014 

Roczny test diagnozujący z języka 

polskiego „WIELKI SPRAWDZIAN”. 
5 B. Dylska test z GWO 

 

 

 
 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE badań zewnętrznych i wybranych wewnętrznych 
klasy 4-6 

rok szkolny 2013/2014 
 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNYCH  

 

TEST „na wejście” 2013/2014 (NOWA ERA) 
klasa 4  

Wyniki szkoły SP141 na tle kraju: 

 4a 4b 4c 4d SP141 kraj 

Średni wynik w punktach 8,74 9,38 9,96 12,15 10,03 p. 10,55 p. 

Średni wynik w % 49% 52% 55% 60% 56% 59% 

 

Wyniki punktowe i procentowe w poszczególnych obszarach: 

Obszar 4a 
(23 ucz.) 

4b 
(24 ucz.) 

4c 
(26 ucz.) 

4d 
(26 ucz.) 

SP141 
(99 ucz.) 

kraj 

Odbiór wypowiedzi 
i wykorzystanie zawartych  
w nich informacji. 

88p. 75p. 94p. 98p. 355p. 
58% 

64% 52% 60% 63% 60% 



Analiza i interpretacja tekstów 
kultury. 

78p. 100p. 97p. 115p. 390p. 
66% 

57% 69% 62% 74% 66% 

Tworzenie wypowiedzi. 
35p. 50p. 68p. 103p. 256p. 

52% 
25% 35% 44% 66% 43% 

Wnioski: 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: 

-rozpoznawanie treści życzeń, 

-uzupełnianie luk w zaproszeniu 

- czytanie ze zrozumieniem 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

- znajomość alfabetu 

- tworzenie wypowiedzi pisemnej- opis przedmiotu 

- wnioskowanie na podstawie danego tekstu 

 

Wyniki testu pokazały, że przed nami wiele pracy z czwartoklasistami. Średnia naszej szkoły to 

56% rozwiązywalności, średnia kraju 59%. Najniższy wynik wypracowała klasa 4a- tylko 49% 

rozwiązywalności. Najlepiej wypadła klasa 4d z wynikiem powyżej średniej krajowej- 60% 

rozwiązywalności. W najbliższym czasie należy skupić się nad powtórzeniem alfabetu, ćwiczeniem 

dłuższych form wypowiedzi, w tym opisu, z uwzględnieniem odpowiedniej objętości pracy oraz 

czytaniem ze zrozumieniem i wyciąganiem wniosków z przeczytanego tekstu. 

 

 

 

WIELKI SPRAWDZIAN „na wejście” 2013/2014 (GWO) 
klasa 5  

Wyniki Szkoły Podstawowej Nr 141 na tle województwa mazowieckiego i Polski: 

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach w procentach 

klasa 5a średni(5) 12,04 p. 60% 

klasa 5b wysoki (7) 12,81 p. 64% 

klasa 5c średni (5) 11,92 p. 60% 

SP 141 wyżej średni 12,27 p. 61% 

woj. mazowieckie xxx 12,66 p. 63% 

kraj xxx 11,83 p. 59% 

 

Szkoła (61%) wypadła nieco poniżej woj. mazowieckiego (63%) oraz powyżej średniej krajowej 

(ogólnopolska 59%). 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: utrwalenie i powtórzenie poznanych części mowy, określanie ich form 

gramatycznych, rozpoznawanie w tekstach poetyckich środków stylistycznych. Szczególny nacisk 

należy położyć na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną – zwiększyć ilość ćwiczeń, dyktand, 

przypominać zasady, zwracać uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną na wszystkich 

przedmiotach, częściej korzystać ze słowników. 



Cieszy natomiast wysoka umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, wnioskowania 

i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

„na wejście” 2012/2013 (GWO - sesja 1) 
 

klasa 4 

 
Stanin – poziom 

osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach 
(24p.) 

w procentach 

klasa 4a wyżej średni (6) 19,22 p. 80% 

klasa 4b wyżej średni (6) 19,65 p. 82% 

klasa 4c najwyższy (9) 21,44 p. 89% 

klasa 4d bardzo wysoki (8) 21,12 p. 88% 

SP 141 bardzo wysoki (8) 20,40 p. 85% 

woj. mazowieckie xxx 19,00 p. 79% 

kraj xxx 18,31 p. 76% 

 

Wnioski: 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia, w których uczeń: 

 rysuje odcinek o danej długości -  96% 

 zapisuje liczby w systemie rzymskim– 95% 

 rozwiązuje zadanie tekstowe jednodziałaniowe na porównywanie różnicowe – 94% 

 mierzy długość odcinka – 91% 

 oblicza obwód prostokąta o podanych długościach boków – 91% 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

 dopasowuje działanie do treści zadania tekstowego– 75% 

 rozwiązuje równania jednodziałaniowe z jedną niewiadomą w postaci okienka - 77% 

 wykonuje w pamięci działania w zakresie 100 - 78% 

 

W teście nie pojawiły się zagadnienia, które wypadłyby niżej niż średnia krajowa. Średni wynik 

szkoły (85%) jest wyższy od średniej woj. mazowieckiego (79%) oraz średniej krajowej 

(ogólnopolska 76% ). Wynik ten plasuje klasy na poziomie bardzo wysokim. 

 

REKOMENDACJE: 

 

W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na: 

 czytanie ze zrozumieniem zadań z treścią, wykonywanie do nich symbolicznych rysunków; 

 wykonywanie obliczeń pamięciowych, które niezbędne są do rozwiązywania równań oraz zadań 

z treścią. 

 

 

 



klasa 5  

 
Stanin – poziom 

osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach 
(28p.) 

w 
procentach 

klasa 5a wysoki (7) 19,00 p. 68% 

klasa 5b najwyższy (9) 23,00 p. 82% 

klasa 5c wysoki (7) 18,96 p. 68% 

SP 141 najwyższy (9) 20,34 p. 73% 

woj. mazowieckie xxx 16,89 p. 60% 

kraj xxx 15,80 p. 56% 

 

WNIOSKI 

 

Najlepiej wypadły zagadnienia: Uczeń: 

 zapisuje słownie liczbę wielocyfrową – 96% 

 na podstawie danych odczytanych z tabeli rozwiązuje zadanie tekstowe jednodziałaniowe, 

dokonując porównania różnicowego lub ilorazowego – 82% 

 porównuje ułamki zwykłe o takich samych mianownikach – 81% 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: Uczeń: 

 zamienia wyrażenia dwumianowane na jednomianowane – 58% 

 porównuje ułamki dziesiętne o różnej liczbie miejsc po przecinku – 59% 

 

Żadne zagadnienie nie wypadło gorzej niż średnia krajowa. Szkoła z wynikiem (73%) wypadła 

powyżej  średniej woj. mazowieckiego (60%) oraz powyżej średniej krajowej (56%). Wynik ten 

bardzo cieszy. 

 

REKOMENDACJE  

W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na zagadnienia dotyczące zamiany 

wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane. Natomiast porównywanie ułamków dziesiętnych 

o różnej liczbie miejsc po przecinku, to zagadnienie świeżo wprowadzone i jeszcze nie utrwalone, 

a więc naturą rzeczy wypadło słabiej. 

 

 

klasa 6  

 
Stanin – poziom 

osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach 
(27p.) 

w 
procentach 

klasa 6a niżej średni (4) 13,22 p. 49% 

klasa 6b bardzo wysoki (8) 18,71 p. 69% 

klasa 6c wysoki (7) 16,38 p. 61% 

klasa 6d niżej średni (4) 13,45 p. 50% 

klasa 6e bardzo wysoki (8) 17,70 p. 66% 

SP 141 wyżej średni (6) 15,89 p. 59% 

woj. mazowieckie xxx 15,47 p. 57% 

kraj xxx 14,27 p. 53% 



WNIOSKI: 

Najlepiej wypadły zagadnienia, w których uczeń: 

 porównuje ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne oraz liczby całkowite – 80% 

 rozwiązuje zadanie tekstowe wielodziałaniowe – 71% 

 wykonuje w pamięci działania na liczbach całkowitych i ułamkach zwykłych – 66% 

 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

 zamiana jednostek objętości – 14% 

 zamiana jednostek pola - 16% 

 

REKOMENDACJE; 

Wszystkie zagadnienia wypadły lepiej niż średnia krajowa. Szkoła (rozw. 59%) wypadła nieco lepiej 

niż średnia woj. mazowieckiego (rozw. 57%) oraz powyżej średniej krajowej (rozw. 53% ). Wynik 

ten cieszy, ale nie zadowala zważywszy na to, że nieznacznie przekracza 50% .  

W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na: zamianę jednostek pola i objętości, 

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

 

 

WYNIKI BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

po I semestrze 2013/2014 (GWO - sesja 2) 
 

klasa 4  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach (24p.) w procentach 

klasa 4a wyżej średni (6) 15,23 p. 63% 

klasa 4b średni (5) 13,24 p. 55% 

klasa 4c bardzo wysoki (8) 17,62 p. 73% 

klasa 4d wyżej średni (6) 15,18 p. 63% 

SP 141 wysoki (7) 15,35 p. 64% 

woj. mazowieckie xxx 15,00 p. 62% 

kraj xxx 13,81 p. 58% 
 

WNIOSKI: 

Najlepiej wypadły zagadnienia, w których uczeń: 

 zaznacza na osi liczbowej punkty o danych współrzędnych -  96% 

 rozpoznaje wyrażenia związane z porównaniem różnicowym i ilorazowym – 89% 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia: 

 mnożenie liczb sposobem pisemnym – 29% (kraj – 27%) 

 wyznaczanie daty po upływie określonego czasu - 32% (kraj – 23%) 

 obliczanie upływu czasu związanego z kalendarzem - 36% (kraj – 32%) 

 rozwiązanie zadania tekstowego wielodziałaniowego – 43% (kraj – 39%) 

 dzielenie liczb sposobem pisemnym – 49% (kraj – 42%) 

 

W teście  pojawiło się jedno zagadnienie, które wypadło niżej niż średnia krajowa. Jest nim 

umiejętność dodawania liczb sposobem pisemnym. Średni wynik szkoły (64%) jest wyższy od 



średniej woj. mazowieckiego (62%) oraz  średniej krajowej (ogólnopolska 58% ). Wynik ten plasuje 

klasy na poziomie wysokim. 

 

REKOMENDACJE; 

W następnym semestrze należy więcej czasu przeznaczyć na: 

 doskonalenie umiejętności wykonywania działań pisemnych; 

 doskonalenie umiejętności obliczania czasu i dat; 

 rozwiązywanie zadań wielodziałaniowych oraz wskazywanie różnych metod ich rozwiązywania. 

 

klasa 5  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach (26p.) w procentach 

klasa 5a bardzo wysoki (8) 18,33 p. 71% 

klasa 5b najwyższy (9) 20,27 p. 78% 

klasa 5c bardzo wysoki (8) 17,93 p. 69% 

SP 141 najwyższy (9) 18,84 p. 72% 

woj. mazowieckie xxx 15,29 p. 59% 

kraj xxx 13,98 p. 54% 

 
WNIOSKI 

Najlepiej wypadły zagadnienia, w których uczeń: 

 wykonuje działania na liczbach wielocyfrowych zakończonych zerami – 84% 

 wykonuje w pamięci działania na liczbach naturalnych i ułamkach zwykłych  – 83% 

 określa podzielność liczb, korzystając z cech podzielności – 83% 

 

Najsłabiej wypadły zagadnienia, w których uczeń: 

 wykonuje działania łączone na ułamkach zwykłych – 54% 

 rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe – 59% 

 

Żadne zagadnienie nie wypadło gorzej niż średnia krajowa. Szkoła z wynikiem (72%) wypadła 

powyżej  średniej woj. mazowieckiego (59%) oraz powyżej średniej krajowej (54%).  

REKOMENDACJE 

W następnych latach należy więcej czasu przeznaczyć na wykonywaniu działań łącznych na 

ułamkach zwykłych oraz na rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych. 

Działania na ułamkach zwykłych wypadły gorzej niż inne z racji tego, że świeżo wprowadzone 

zagadnienie wymagają utrwalenia i na pewno będziemy jeszcze nad nimi pracować, ale ten wynik 

i tak jest imponujący porównując go do osiągnięć Polski (o 27%) 

 

 

 

 

 

 

 



klasa 6  

 Stanin – poziom 
osiągnięć 

WYNIKI 

w punktach (27p.) w procentach 

klasa 6a wyżej średni (6) 17,15 p. 64% 

klasa 6b najwyższy (9) 21,00 p. 78% 

klasa 6c bardzo wysoki (8) 19,59 p. 73% 

klasa 6d wyżej średni (6) 16,67 p. 62% 

klasa 6e bardzo wysoki (8) 19,32 p. 72% 

SP 141 bardzo wysoki (8) 18,82 p. 70% 

woj. mazowieckie xxx 17,18 p. 64% 

kraj xxx 15,88 p. 59% 
 

 

 

PRÓBNE SPRAWDZIANY KOMPETENCJI 

2013/2014 
 

klasa 6 – „TEATR” (OPERON) 

Wyniki zespołów klasowych na tle wyników szkoły i kraju. 

KLASA 6a 6b 6c 6d 6e 

średnia 24 p. 25 p. 28 p. 23 p. 25 p. 

% punktów 59% 63% 70% 56% 62% 

 

 Średnia (maks. 40 pkt) % uzyskanych punktów 

SP 141 25 p. 62% 

woj. mazowieckie 22 p. 55% 

kraj 21 p. 53% 

 

Zestawienie rozwiązywalności zadań wg standardów wymagań. 

Standard Czytanie Pisanie 
Korzystanie  
z informacji 

Rozumowanie 
Wykorz. 
wiedzy w 
praktyce 

6a 74% 42% 92% 52% 51% 

6b 71% 55% 93% 59% 54% 

6c 80% 65% 90% 56% 68% 

6d 75% 51% 81% 41% 41% 

6e 75% 60% 88% 51% 49% 

SP  141 75% 55% 89% 52% 53% 

woj. mazowieckie 69% 48% 83% 46% 42% 

kraj 66% 46% 82% 43% 39% 



 


