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I. Wstęp 

       Zgodnie z opracowanym Planem nadzoru pedagogicznego Dyrektora 

Szkoły Podstawowej z oddziałami specjalnymi w Chełmcu w roku szkolnym 

2019/2020r ewaluacja wewnętrzna obejmowała wymaganie 2: Uczniowie 

szkoły podstawowej nabywają wiadomości i umiejętności określone w  

podstawie programowej. Nacisk  położony był na znajomość podstawy 

programowej w klasach realizujących tą podstawę .    

       Przewodnicząca zespołu ewaluacyjnego opracowała projekt, harmonogram, 

szczegółowe kryteria a następnie przy pomocy zespołu ewaluacyjnego określiła 

metody i narzędzia badawcze.  Aby zebrane   w toku ewaluacji informacje 

uwzględniały różne punkty widzenia i dawały jak najszerszy obraz zagadnienia 

zastosowano zasadę triangulacji metod i źródeł. 

       Do zgromadzenia danych zastosowano głównie metodę ankiety, badając  

120 uczniów klas IV-VIII, 55 nauczycieli oraz 98 rodziców  uczniów klas IV-

VIII. Ponadto zastosowano metodę obserwacji   , wywiadu oraz  analizowano 

dokumentację szkoły. 

      Odbiorcami  raportu będą :Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz 

uczniowie Szkoły podstawowej z oddziałami specjalnymi w Chełmcu. 

 II. Cel ewaluacji 

Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej 

III. Przedmiot ewaluacji 

1.Prowadzenie wewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2.Znajomość i realizacja podstawy programowej przez nauczycieli. 

3.Poziom wyposażenia szkoły spełnia warunki i sposoby realizacji podstawy 

programowej na I i II etapie kształcenia 

4.Analiza i monitoring osiągnięć edukacyjnych uczniów przez nauczycieli. 

5.Prowadzenie przez Szkołę dokładnej analizy egzaminów po klasie ósmej.  

6.Wdrażanie przez nauczycieli wniosków z wyników egzaminów po klasie 

ósmej. 

IV. Narzędzia wykorzystane w badaniu 

1.Ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców.  



2. Analiza  zasobów szkoły pod kątem bazy i wyposażenia w pomoce i środki 

dydaktyczne. 

3.Analiza prowadzonych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

4.Analiza dokumentów szkolnych 

5. Wywiad z wicedyrektorem szkoły. 

6.Analiza egzaminów po klasie ósmej. 

 

V. Harmonogram ewaluacji: 

Lp. Przebieg czynności Termin Odpowiedzialni 

1. Przygotowanie planu ewaluacji 

wewnętrznej, ustalenie 

harmonogramu pracy zespołu. 

10.XI.2019r Przewodniczący 

zespołu 

ewaluacyjnego 

2. Przebieg ewaluacji , zbieranie 

informacji 

30.III.2020r Zespół 

ewaluacyjny 

3. Analiza zebranych informacji, 

wyciąganie wniosków 

30.V.2020r 

 

Zespół 

ewaluacyjny 

4. Pisanie Raportu z ewaluacji 

wewnętrznej 

20.VI.2020r Przewodniczący 

zespołu 

ewaluacyjnego 

5. Przedstawienie Raportu 

Dyrektorowi i Radzie 

Pedagogicznej 

29.VI.2020r Przewodniczący 

zespołu 

ewaluacyjnego 

6. Opublikowanie Raportu 

ewaluacji na stronie internetowej 

szkoły 

30.VI.2020r Przewodniczący 

zespołu 

ewaluacyjnego 

 

VI. Pytania kluczowe: 

1.Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli? 

2.W jaki sposób nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia edukacyjne 

uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych? 

3.Czy nauczyciele formułują  wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów , 

czy uwzględniają je w doskonaleniu swojej pracy? 

4.W jaki sposób wdraża się wnioski z analiz osiągnięć uczniów? 



5.Czy szkoła dysponuje wyposażeniem niezbędnym do właściwej realizacji 

obowiązującej podstawy programowej na I i II etapie kształcenia? 

6.Czy szkoła wywiązuje się w pełni z ujętych w podstawie programowej zadań 

szkoły na poszczególnych etapach edukacji? 

7.Czy szkoła analizuje i wyciąga wnioski po egzaminach w klasie ósmej? 

8.Czy wnioski z wyników egzaminów po kl.8 są wdrażane przez nauczycieli w 

codziennej pracy? 

9.Czy rodzice i  uczniowie otrzymują na bieżąco informację zwrotną dotyczącą 

postępów edukacyjnych uczniów? 

VII. Kryteria ewaluacyjne 

 Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zaleconych 

warunków i sposobów jej realizacji; 

 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań                     

i rozwiązywania problemów; 

 W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,                

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża 

wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu 

efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych 

uczniów; 

 Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów klas 8 , którzy 

ukończyli II etap edukacyjny potwierdzają skuteczność podejmowanych 

działań dydaktyczno-wychowawczych. 

VIII. Grupa badawcza: 

 Nauczyciele 

 Uczniowie klas 4-8 

 Rodzice 

 Wicedyrektor 

IX .Wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych ankiet 

 Poniższe ankiety  I,II,III,IV dotyczyły tematów:                               

1.Nauczyciele znają i konsekwentnie realizują podstawę programową. 

2.Nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia edukacyjne uczniów. 



3.Nauczyciele w codziennej pracy wdrażają wnioski z wyników egzaminów po 

klasie 8. 

4.Wyposażenie szkoły spełnia warunki i sposoby realizacji podstawy 

programowej na I i II etapie kształcenia. 

                                                                                                                                        

        I. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

  Dotyczy tematów:                                      

1.Nauczyciele znają i konsekwentnie realizują podstawę programową. 

2.Nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

3.Nauczyciele w codziennej pracy wdrażają wnioski z wyników egzaminów po 

klasie 8. 

Grupa badawcza stanowiła 37 nauczycieli [ 53% ogółu] 

1.Czy zna Pan/Pani Rozporządzenie  MEN z dnia 14 lutego 2017r w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym [wraz z późniejszymi zmianami podanymi w  

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r.]                                        

 

 

Wnioski: 

 Prawie wszyscy ankietowani [oprócz jednego nauczyciela] znają Rozporządzenie 

MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia 

ogólnego 

2.Jeżeli tak, to którego etapu kształcenia ona dotyczy [można podkreślić kilka]                                            

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Wychowanie przedszkolne [kl.0] 

 

21 57% 

I etap edukacyjny [kl.1-3] 

 

25 68% 

II etap edukacyjny [kl.4-8] 

 

35 95% 

 

Wnioski:   

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 36 97% 

NIE 1 3% 



 Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele [ z wyjątkiem dwóch] potwierdzają 

znajomość podstawy programowej  II etapu edukacyjnego, 

 Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje znajomość podstawy programowej 

również  I etapu eta edukacyjnego i wychowania przedszkolnego. 

3.Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani wiedzę? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Przeglądanie edukacyjnych 

serwisów internetowych 

 

32 86% 

Publikacje MEN 

 

30 81% 

Udział w szkoleniach RP 

 

28 76% 

Lektura czasopism oświatowych 

 

17 46% 

Zewnętrzne formy doskonalenia 

 

18 49% 

Inne… 

-szkolenia on-line 

-warsztaty organizowane przez 

Wydawnictwo 

1 3% 

Wnioski: 

 Nauczyciele swoją wiedzę w sprawie podstawy programowej czerpią z różnych źródeł. 

 Większość nauczycieli[ ok 80% ankietowanych] przeglądała edukacyjne serwisy 

internetowe i śledziła publikacje MEN omawiające NOWĄ PODSTAWĘ 

PROGRAMOWĄ. 

 Zdecydowana większość ankietowanych wiedzę na temat nowej podstawy 

programowej otrzymała na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 Około połowy nauczycieli przyznaje się do przeglądania czasopism oświatowych i 

zewnętrznych forma doskonalenia, lecz tylko jedna osoba wymieniła  szkolenie on-line 

organizowane przez Wydawnictwo. 

4.Czy przyjęty przez Pana/Panią program nauczania zawiera aktualną podstawę 

programową? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 37 100% 

NIE 0 0% 

   

Wnioski: 

 Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzają ,że przyjęty przez  nich program 

nauczania  zawiera aktualną podstawę programową. 

5.Czym Pan/Pani  kieruje się przy wyborze programu nauczania? [można podkreślić     

kilka] 



Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Zgodnością z podstawą 

programową 

36 97% 

Podanymi szczegółowymi celami 

kształcenia i wychowania 

 

20 54% 

Dostosowaniem programu do 

potrzeb i możliwości uczniów i 

środowiska 

35 95% 

Poprawnością pod względem 

merytorycznym, dydaktycznym i 

wychowawczym 

29 78% 

Kryteriami oceniania i metodami 

sprawdzania osiągnięć uczniów 

14 38% 

Inne… 0 0% 

 

Wnioski: 

 Przy wyborze programu nauczania nauczyciele kierowali się głównie zgodnością 

programu z  podstawą programową  oraz dostosowaniem programu do potrzeb i 

możliwości uczniów i środowiska. 

 Ankietowani brali również pod uwagę poprawność pod względem merytorycznym , 

dydaktycznym i wychowawczym oraz podanymi szczegółowymi celami kształcenia i 

wychowania. 

 Około trzecia część ankietowanych wymieniła kryteria oceniania i metody 

sprawdzania osiągnięć uczniów. 

6.Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Tak , na każdej lekcji 16 43% 

Tak, raz w miesiącu 4 11% 

Tak, przed nowym działem 

tematycznym 

15 41% 

Tak, na koniec pierwszego okresu 10 27% 

Tak, na koniec roku szkolnego 10 27% 

Nie monitoruję 0 0% 

 

Wnioski: 

 Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej. 

 Średnio połowa ankietowanych monitoruje podstawę programową na każdej lekcji 

oraz przed nowym działem tematycznym. 

 Średnio-co trzeci ankietowany monitoruje podstawę na koniec pierwszego okresu lub 

na koniec roku. 

 Nieliczni monitorują podstawę raz w miesiącu. 

7.Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania  gwarantuje efektywne 

nauczanie treści ujętych  w podstawie programowej? 



Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Tak, wszystkie treści 28 76% 

Tak, większość treści 14 38% 

Tylko niektóre treści 0 0% 

Nie gwarantuje 0 0% 

 

Wnioski: 

 Większość nauczycieli [76% ankietowanych] uważa , że większość treści 

realizowanego przez nich programu nauczania gwarantuje efektywne nauczanie treści 

ujętych w podstawie programowej. 

 Średnio co trzeci ankietowany uważa ,że realizowany program nauczania zapewnia 

efektywne nauczanie treści ujętych w podstawie programowej. 

8. Kiedy dokonuje Pan/Pani analizy podstawy programowej? [można podkreślić kilka] 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Przy opracowywaniu wymagań 

edukacyjnych 

29 78% 

Przy tworzeniu/edytowaniu 

rozkładu materiału 

32 86% 

Przy opracowywaniu scenariuszy 

lekcji 

13 35% 

Przy planowaniu zajęć 

edukacyjnych 

19 51% 

Przy opracowywaniu dostosowań 

programu do potrzeb i możliwości 

uczniów 

19 51% 

Inne … 0 0% 

 

Wnioski: 

 Zdecydowana większość nauczycieli  [ ok. 80% ankietowanych] dokonuje analizy 

podstawy programowej przy tworzeniu bądź edytowaniu rozkładu materiału albo przy 

opracowywaniu wymagań edukacyjnych. 

 W 50% odpowiedzi czytamy ,że  analizę podstawy programowej dokonują nauczyciele 

przy planowaniu zajęć edukacyjnych i opracowywaniu dostosowań programu do 

potrzeb i możliwości uczniów. 

 Co trzeci ankietowany analizuję treści podstawy programowej przy opracowywaniu 

scenariuszy lekcji. 

 

 

 

9. Czy warunki lokalowe szkoły i wyposażenie sal  lekcyjnych pozwalają  Panu/Pani na 

prawidłową realizację podstawy programowej i przyjętego programu nauczania? 



Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Zdecydowanie tak 12 32% 

Raczej tak 25 68% 

Raczej nie 

Powód…….. 

0 0% 

Zdecydowanie nie 

Powód…. 

0 0% 

  

Wnioski: 

 Większość nauczycieli [ 68% ankietowanych]stwierdza, że warunki lokalowe i 

wyposażenie sal lekcyjnych  raczej spełnia prawidłową realizację podstawy 

programowej i przyjętego programu nauczania. 

 Co trzeci ankietowany w 100% akceptuje warunki lokalowe i wyposażenie sal. 

 

10.Czy przeprowadza Pan/Pani diagnozę wiadomości i umiejętności oraz analizę 

osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 33 89% 

NIE 4 11% 

 

Wnioski: 

 Zdecydowana większość  [ok.90% ankietowanych] przeprowadza  diagnozę 

wiadomości i umiejętności oraz analizę osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 Nieliczni takiej diagnozy i analizy nie przeprowadzają 

11.W jaki sposób przebiega u Pan/Pani analiza osiągnięć uczniów? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Testy półroczne i roczne 14 38% 

Diagnozy osiągnięć:  

a)diagnoza gotowości szkolnej 

 

5 

 

14% 

b)diagnoza wstępna na początku 

etapu kształcenia 

13 35% 

c)diagnoza wiadomości i 

umiejętności na koniec etapu 

kształcenia 

15 41% 

Prace pisemne [testy, sprawdziany,  

kartkówki, karty pracy] 

27 73% 

Odpowiedzi ustne 24 65% 

Prace domowe 20 54% 

Referaty 6 16% 

Prace projektowe 6 16% 

Analiza wytworów ucznia[ 

plastyczne, multimedialne] 

16 43% 

Testy sprawnościowe 5 14% 



Obserwacja ucznia na lekcji 30 81% 

Opracowanie wyników egzaminów 

próbnych 

7 19% 

Inne… 

Wielospecjalistyczna ocena 

poziomu funkcjonowania ucznia 

 

1 

 

3% 

 

Wnioski: 

 Osiągnięcia uczniów nauczyciele badają wykorzystując różne sposoby. 

 Większość nauczycieli [średnio 75% ankietowanych] obserwując ucznia na lekcji 

ocenia ich osiągnięcia, bada poziom wiedzy i umiejętności również poprzez prace 

pisemne i odpowiedzi ustne. 

 Średnio co drugi ankietowany analizuje osiągnięcia poprzez  prace domowe, diagnozę 

na koniec etapu kształcenia  , analizę wytworów ucznia oraz testy półroczne i roczne. 

 Inne sposoby analizy osiągnięć to: diagnoza wstępna na początek etapu kształcenia, 

diagnoza gotowości szkolnej,  opracowywanie wyników egzaminów próbnych, testy 

sprawnościowe ,referaty oraz prace projektowe. 

 W jednym przypadku czytamy ,że analiza osiągnięć uczniów dokonuje się poprzez 

wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. 

 

12.Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan /Pani ich możliwości rozwojowe? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 37 100% 

NIE 0 0% 

 

Wnioski: 

 Nauczyciele badając osiągnięcia swoich uczniów w 100% uwzględniają ich 

możliwości rozwojowe i zainteresowania 

 

13.Czy wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan 

/Pani w doskonaleniu swojej pracy? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 37 100% 

NIE 0 0% 

 

Wnioski: 

 Wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów ankietowani w 100% 

uwzględniają w doskonaleniu swojej pacy. 

14.  Jeżeli wykorzystuje Pan /Pani wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, to 

jakie działania Pan /Pani podejmuje? 



Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Organizuję dodatkowe zajęcia 

edukacyjne 

16 43% 

Modyfikuje własny plan zajęć 

edukacyjnych 

27 73% 

Modyfikuje pomoce dydaktyczne, 

testy sprawnościowe 

20 54% 

Stosuję indywidualizację 

nauczania 

26 70% 

Częściej wykorzystuje metody 

tzw. aktywne 

25 68% 

Uczestniczę w szkoleniach , aby 

zwiększyć własną wiedzę 

18 49% 

Tworzę informację zwrotną dla 

rodzica, ucznia 

25 68% 

Inne… 0 0% 

 

Wnioski: 

 Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów mają wpływ na działania 

podejmowane przez nauczycieli. 

 Najwięcej nauczycieli [ tj.ok.70% ankietowanych]stosuje: modyfikacje własnego 

planu zajęć, indywidualizację nauczania, wykorzystywanie metod aktywnych oraz 

tworzenie informacji zwrotnej dla rodzica i ucznia. 

 W 50% odpowiedzi znajdujemy : modyfikację pomocy dydaktycznych, testów 

sprawnościowych; uczestnictwo w szkoleniach- aby zwiększyć własną wiedzę oraz 

organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

15.W jaki sposób motywuje Pan /Pani uczniów do uzyskania lepszych wyników w 

nauce? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Rozmowy indywidualne z 

uczniami 

29 78% 

Zachęcanie do udziału w 

zajęciach dodatkowych 

25 68% 

Wprowadzanie dodatkowych 

zadań 
28 76% 

Umożliwienie poprawiania ocen 25 68% 

Zachęcanie do udziału w 

konkursach i zawodach np. 

sportowych, artystycznych 

29 78% 

Eksponowanie sukcesów uczniów 

na forum klasy i szkoły 

27 73% 

Stosowanie metod aktywnych 29 78% 

Stosowanie metody projektów 6 16% 

Inne…   



-Indywidualizacja w procesie 

edukacyjnym, dostosowanie do 

możliwości psychofizycznych 

uczniów 

-Poprzez nagradzanie, pochwały 

ucznia, stosowanie pieczątek 

 

-Naklejki motywacyjne 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

8% 

 

 

 

5% 

 

 

3% 

 

Wnioski: 

 Nauczyciele motywują swoich uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce 

 Zdecydowana większość nauczycieli [ok.80% ankietowanych]wymienia następujące 

sposoby motywowania: rozmowy indywidualne z uczniami, stosowanie metod 

aktywnych, zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach, wprowadzanie 

dodatkowych zadań oraz eksponowanie sukcesów uczniów na forum klasy i szkoły. 

 Ponad połowa nauczycieli [ ok 70% ankietowanych] wymienia: zachęcanie do udziału 

w zajęciach dodatkowych i umożliwienie poprawienia ocen. 

 Nieliczni ankietowani wymieniają: stosowanie metody projektów, nagradzanie, 

pochwały ustne, stosowanie pieczątek i naklejek motywacyjnych. 

16. Czy podstawa programowa realizowana w inny sposób [ wycieczki, wyjścia do 

muzeum, teatru czy  kina , realizacja projektów, apele, spotkania z podróżnikiem , 

uroczystości szkolne  rozwijają wiedzę i umiejętności uczniów? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 35 96% 

NIE 1 3% 

 

Wnioski: 

 Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele [ oprócz jednej osoby] uważają, że podstawa 

programowa  realizowana w sposób inny rozwija wiedzę i umiejętności uczniów 

17.Czy wykorzystuje Pan /Pani podstawę programową wcześniejszych etapów 

nauczania? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Nie wykorzystuję podstawy 

programowej wcześniejszych 

etapów nauczania 

5 14% 

Analizuję treści podstawy i 

kontynuuje je w nowych 

treściach programowych 

28 76% 

 

 



Wnioski: 

 Większość nauczycieli[ tj.76% ankietowanych] analizuje treści podstawy 

programowej i kontynuuje je w nowych  treściach programowych. 

 Średnio co siódmy ankietowany nauczyciel nie wykorzystuje podstawy programowej 

wcześniejszych etapów nauczania. 

 

18. Czy wnioski wynikające z analizy egzaminów po klasie 8 są przyczyną 

wprowadzania przez Pana /Panią zmian w procesie dydaktycznym? 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

TAK 27 73% 

NIE 4     11% 

Uwagi…. 

Nie dotyczy 

 

4 

 

11% 

 

Wnioski: 

 Zdecydowana większość nauczycieli [ tj. ok. 70% ankietowanych] uważa, że wnioski 

wynikające a analizy egzaminów po klasie 8 są przyczyną wprowadzania przez nich 

zmian w procesie dydaktycznym. 

*Powyższą ankietę dla nauczycieli, analizę i wnioski przeprowadziła i opracowała Agnieszka 

Michalik 

 

             II. ANKIETA DLA UCZNIÓW 

  Dotyczy tematów:                                           

1.Nauczyciele znają i konsekwentnie realizują podstawę programową. 

2.Nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

Grupa badawcza stanowiła 120 osób: 

- klasa 4b – 23 osoby, 

- klasa 5b – 25 osób, 

- klasa 6d – 20 osób,                                   

- klasa 7b – 25 osób, 

- klasa 8a – 27 osób 

1. Czy na początku roku szkolnego zostałeś (zostałaś) zapoznany 

(zapoznana) z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych 

przedmiotów? 



 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 21 / 91% 2 / 9% 0 0 

5b 19 / 76% 5 / 20% 1/ 4% 0 

6d 17 / 85% 3 / 15% 0 0 

7b 12 / 48% 12 / 48% 1 / 4% 0 

8a 14 / 52% 13 / 48% 0 0 

Suma 83/ 69% 35/ 29% 2 / 2% 0 
2. Czy nauczyciele stosują się do podanych kryteriów? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 16 / 70% 7 / 30% 0 0 

5b 9 / 36% 16 / 64% 0 0 

6d 6 / 30% 13 / 65% 1 / 5% 0 

7b 3 / 12% 21 / 84% 1 / 4% 0 

8a 6 / 22% 19 / 70% 2 / 8% 0 

Suma 40 / 33% 76 / 63% 4 / 4% 0 
 

3. Czy wiadomości przekazywane na lekcjach są dla Ciebie zrozumiałe? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 12 / 52% 10 / 44% 1 / 4% 0 

5b 4 / 16% 19 / 76% 0 2 / 8% 

6d 6 / 30% 13 / 65% 1 / 5% 0 

7b 1 / 4% 19 / 76% 5 / 20% 0 

8a 6 / 22% 16 / 59% 4 / 15% 1 / 4% 

Suma 29 / 24% 77 / 64% 11 / 9% 3 / 3% 
 

4. Czy masz możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i 

umiejętnością? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 9 / 39% 13 / 57% 1 / 4% 0 

5b 11 / 44% 11 / 44% 2 / 8% 1 / 4% 

6d 10 / 50% 10 / 50% 0 0 

7b 5 / 20% 16 / 64% 3 / 12% 1 / 4% 

8a 9 / 33% 15 / 56% 3 / 11% 0 

Suma 44 / 37% 65 / 54% 9 / 7% 2 / 2% 
 



5. Czy zdobyta wiedza pomaga Ci w wykonaniu zadań i rozwiązywaniu 

problemów? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 15 / 65% 7 / 31% 1 / 4% 0 

5b 13 / 52% 10 / 40% 2 / 8% 0 

6d 9 / 45% 7 / 35% 3 / 15% 1 / 5% 

7b 1 / 4% 17 / 68% 4 / 16% 3 / 12% 

8a 11 / 41% 11 / 41% 4 / 14% 1 / 4% 

Suma 49 / 41% 52 / 43% 14 / 12% 5 / 4% 
 

6. Jak nauczyciele sprawdzają Twoją wiedzę? (proszę zaznaczyć dowolną 

ilość odpowiedzi) 

 Odpowiedzi 

Klasa Prace 
pisemne 
(testy, 

sprawdziany, 
kartkówki) 
Ilość / % 

Odpowie
dzi ustne 
Ilość / % 

Prace 
domowe 
Ilość / % 

Referaty 
Ilość / % 

Aktywnoś
ć na lekcji 
Ilość / % 

Analiza 
wytworów 
(np. prace 
plastyczne, 

multimedialne 
itp.) 

Ilość / % 

Testy 
sprawnościo

we 
Ilość / % 

Inne 
Ilość / % 

 

4b 23 / 100% 22 / 96% 20 / 87% 16 / 70% 14 / 61% 20 / 87% 19 / 83% 0 

5b 25 / 100% 22/ 88% 25 / 100% 3 / 12% 24 / 96% 10 / 40% 12 / 48% Projekty 
1 / 4% 

6d 17 / 85% 18 / 90% 15 / 75% 1 / 5% 17 / 85% 5 / 25% 4 / 20% 0 

7b 24 / 96% 20 / 80% 15 / 60% 0 12 / 48% 4 / 16% 4 / 16% 0 

8a 26 / 96% 25 / 93% 22 / 81% 6 / 22% 17 / 63% 4 / 15% 5 / 19% Praca w 
grupach 
1 / 4% 

Su
ma 

115 / 
 96% 

97 / 
81% 

97 / 
81% 

26 / 
22% 

84 / 
70% 

43 /  
36% 

44 /  
37% 

2 / 
 2% 

 

7. Czy w Twoim odczuciu, nauczyciele oceniają sprawiedliwie? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 12 / 52% 11 / 48% 0 0 

5b 3 / 12% 17 / 68% 5 / 20% 0 

6d 2 / 10% 18/ 90% 0 0 

7b 2 / 8% 17 / 68% 3 / 12% 3 / 12% 

8a 5 / 19% 19 / 70% 1 / 4% 2 / 7% 

Suma 24 / 20% 82 / 68% 9 / 8 % 5 / 4% 
 



8. Czy jesteś informowany (informowana) o tym, co już umiesz, a co 

powinieneś (powinnaś) poprawić? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 6 / 26% 17 / 74% 0 0 

5b 11 / 44% 11 / 44% 3 / 12% 0 

6d 8 / 40% 11/ 55% 1 / 5% 0 

7b 14 / 56% 6 / 24% 5 / 20% 0 

8a 6 / 22% 10 / 37% 7 / 26% 4 / 15% 

Suma 45 / 38% 55 / 46% 16 / 13% 4 / 3% 

 

9. Czy masz możliwość poprawienia swoich ocen? 

 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 17 / 74% 6 / 26% 0 0 

5b 2 / 8% 23 / 92% 0 0 

6d 13 / 65% 6 / 30% 1 / 5% 0 

7b 6 / 24% 16 / 64% 3 / 12% 0 

8a 14 / 52% 12 / 44% 1 / 4% 0 

Suma 52 / 43% 63 / 53% 5 / 4% 0 

 

10. W jaki sposób nauczyciele motywują Cię do uzyskania lepszych 

wyników w nauce? (Proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) 

 Odpowiedzi 

Klasa Rozmawiają 
ze mną 

indywidualn
ie 

Ilość / % 

Zachęcają do 
udziału  w 
zajęciach 

dodatkowych 
Ilość / % 

Zadają 
dodatkowe 

zadania 
Ilość / % 

Stosują 
ciekawe 
metody 

pracy 
Ilość / % 

Chwalą za 
dobrze 

wykonane 
zadanie 
Ilość / % 

Zachęcają do 
udziału w 

konkursach, 
zawodach, 

itp. 
Ilość / % 

Mówią o 
moich 

sukcesach 
rodzicom, 
na forum 
klasy lub 

szkoły 
Ilość / % 

4b 5 / 22% 21 / 91% 7 / 30% 15 / 65% 19 / 83% 19 / 83% 10 / 43% 

5b 4 / 16% 14 / 56% 13 / 52% 8 / 32% 21 / 84% 15 / 60% 10 / 25% 

6d 1 / 5% 11 / 55% 8 / 40% 5 / 25% 11 / 55% 7 / 35% 0 

7b 6 / 24% 7 / 28% 9 / 36% 11 / 44% 11 / 44% 6 / 24% 0 

8a 4 / 15% 19 / 70% 12 / 44% 6 / 22% 10 / 37% 18 / 67% 6 / 22% 

Suma 20 /  
17% 

72 /  
60% 

49 /  
41% 

45 / 
38% 

72 / 
 60% 

65 /  
54% 

20 / 
 22% 

 

11. Czy masz w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 



 Odpowiedzi 

Klasa Zdecydowanie tak 
Ilość / % 

Raczej tak 
Ilość / % 

Raczej nie 
Ilość / % 

Zdecydowanie nie 
Ilość / % 

4b 12 / 52% 6 / 26% 4 / 18% 1 / 4% 

5b 13 / 52% 9 / 36% 3 / 12% 0 

6d 2 / 10% 16 / 80% 2 / 10% 0 

7b 4 / 16% 15 / 60% 3 / 12% 3 / 12% 

8a 7 / 26% 8 / 30% 4 / 14% 8 / 30% 

Suma 38 / 32% 54 / 45% 16 / 13% 12 / 10% 
 

ANALIZA: 

          Należy stwierdzić, iż zdecydowana większość uczniów została zapoznana  

z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Tylko 2% określiło, 

że raczej nie zostali poinformowani. 

Zdecydowana większość uczniów stwierdziła również, że w szkole nauczyciele stosują się do 

podawanych kryteriów. Opisanemu wnioskowi zaprzeczyło 4% uczniów. 

Ankietowani uczniowie uważają, że przekazywane przez nauczycieli wiadomości na lekcjach 

są w 24% zdecydowanie zrozumiałe,  64% raczej zrozumiałe, w 9% raczej nie zrozumiałe i w 

3% zdecydowanie nie zrozumiałe. 

Uczniowie stwierdzają, że mają możliwość wykazania się na lekcjach swoja wiedzą i 

umiejętnością, przy czym 37% uczniów uważa zdecydowanie tak, 54% uczniów raczej tak, a 

pozostała liczba nie przychyla się do takiego stwierdzenia. 

Zdecydowana większość uczniów podkreśla, że zdobyta w szkole wiedza, pomaga w 

wykonywaniu zadań i w rozwiązywaniu problemów. 41% badanych odpowiedziało 

zdecydowanie tak, 43% stwierdziło raczej tak. 12% badanych zaprzeczyło stwierdzając raczej 

nie i 2% zdecydowanie nie. 

Prawie wszyscy uczniowie wypowiadają się, że w szkole nauczyciele sprawdzają wiedzę 

stosując różnorodne formy i  metody. Najczęściej stosowane formy sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych wg uczniów, to: prace pisemne – 96%, odpowiedzi ustne – 81%, prace domowe 

- 81%, aktywność na lekcji – 70%, testy sprawnościowe – 37%, analiza wytworów - 36%, 

referaty – 22%. Dodatkowe informacje podało 2% badanych dopisując projekty i pracę w 

grupach. 

Większość uczniów odczuwa ocenianie przez nauczycieli jako sprawiedliwe, zaznaczając w 

24% zdecydowanie tak i 68% raczej tak. Niesprawiedliwość w ocenie wskazało 8% 

stwierdzając raczej nie i 4 % zdecydowanie nie. 

Większość uczniów jest informowanych przez nauczycieli o tym, co już umieją, a nad czym 

powinni jeszcze popracować. Zdecydowanie tak odpowiedziało 38% badanych, raczej tak 

46%, zaprzeczyło 13% osób odpowiadając raczej nie i 4% zdecydowanie nie. 

Bardzo duża grupa ankietowanych potwierdziła, że mają możliwość poprawienia swoich 

ocen. Tylko 4% badanych miało inne doświadczenia. 

Uczniowie zauważają, że nauczyciele motywują ich do uzyskania lepszych wyników w nauce 

poprzez: zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach - 60%, pochwały za dobrze 

wykonane zadanie - 60%, zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach itp. - 54%, 

zadawanie dodatkowych zadań - 41%,  stosowanie ciekawych metod pracy 38%, 



przekazywanie informacji o sukcesach rodzicom i na forum klasy lub szkoły - 22%, 

przeprowadzanie rozmów indywidualnych - 17%.  

Uczniowie określają, że mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć na terenie szkoły. 

Zdecydowanie tak uważa 32% ankietowanych, a raczej tak zaznaczyło 45%. Raczej nie 

określiło 13% badanych, a zdecydowanie nie 10%. 

 

Wnioski: 

 
 Uczniowie są zapoznawani na początku roku z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

 Nauczyciele w większości stosują się do kryteriów Przedmiotowego Systemu 

Oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

 Przekazywane wiadomości podczas lekcji w większości przypadków są 

zrozumiałe. 

 Większość uczniów ma możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnością podczas 

zajęć. 

 Zdobyta wiedza w szkole pomaga w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu 

problemów, co potwierdza większość badanych.  

 Nauczyciele głównie sprawdzają wiedzę poprzez prace pisemne, odpowiedzi 

ustne oraz prace domowe. 

 Większość nauczycieli ocenia sprawiedliwie uczniów, przekazuje informację o 

stanie wiedzy podopiecznych  oraz umożliwia poprawienie ocen. 

 Nauczyciele motywują do uzyskania lepszych wyników w nauce głównie poprzez 

pochwały oraz zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych. 

 Większość badanych ma możliwość prezentowania swoich osiągnięć w szkole. 
 

 

*Powyższą ankietę dla uczniów napisała i przeprowadziła Grażyna Klimczak, analizę 

 i wnioski  Beata Poręba. 

 

                III. ANKIETA DLA RODZICÓW 

  Dotyczy tematów:                                             

1.Nauczyciele znają i konsekwentnie realizują podstawę programową. 

2.Nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

 

Grupa badawcza stanowiła 98 osób [ są to rodzice uczniów klasy 4b, 5b, 6d, 

7b.8a] 

Pytanie i odpowiedzi Odp. % 

1.Czy zostali Państwo zapoznani z Przedmiotowym Systemem Oceniania z 



poszczególnych  przedmiotów? 

Zdecydowanie tak 47 48% 

Raczej tak 42 43% 

Raczej nie 7 7% 

Zdecydowanie nie. 2 2% 

2.Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 

Zdecydowanie tak. 19 20% 

Raczej tak. 66 69% 

Raczej nie. 8 8% 

Zdecydowanie nie. 3 3% 

3.Czy nauczyciele informują o: ( Proszę  zaznaczyć  dowolną ilość odpowiedzi) 

Postępach w nauce dziecka, nabytych umiejętnościach                            
i wiadomościach? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

 

25 

51 

16 

5 

 

26% 

53% 

16% 

5% 

Trudnościach w nauce, jakie ma Państwa dziecko? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

20 

50 

17 

7 

 

21% 

53% 

18% 

8% 

 

 

Umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada Państwa dziecko? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

 

23 

39 

26 

6  

 

 

24% 

41% 

28% 

7% 

Planach do dalszej pracy z dzieckiem w szkole? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

  

14 

45 

30 

9 

 

14% 

46% 

31% 

9% 



Zdecydowanie nie 

Zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem w domu? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

25 

38 

27 

8 

26% 

39% 

28% 

7% 

Możliwościach uczestniczenia w zajęciach rozwijających 
zainteresowania? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

24 

48 

19 

4 

25% 

51% 

20% 

4% 

Możliwościach uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno                                  
– wyrównawczych? 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

  

 

37 

40 

14 

4 

 

  

 

39% 

42% 

15% 

4% 

4.W jaki sposób otrzymujecie Państwo tę informację? (Proszę zaznaczyć dowolną ilość 
odpowiedzi) 

 Na zebraniach ogólnych 63 64% 

 Podczas dyżurów nauczycieli 7 7% 

 Na spotkaniach indywidualnych 17 17% 

 W formie pisemnej 3 3% 

W dzienniku elektronicznym 71 72% 

5.Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych 
uczniów? 

  

Zdecydowanie tak, 12 13% 

Raczej tak, 65 67% 

Raczej nie, 14 15% 

Zdecydowanie nie 2 5% 

 6. Jak nauczyciele sprawdzają wiedzę Państwa dzieci? ( Proszę zaznaczyć dowolną ilość 
odpowiedzi) 

Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) 86 88% 



Odpowiedzi ustne 75 77% 

Prace domowe 73 74% 

Referaty 24 24% 

Aktywność na lekcji 62 63% 

Analiza wytworów (np. prace plastyczne, multimedialne itp.) 39 40% 

Testy sprawnościowe 32 33% 

Inne: konkursy 1 1% 

 7.W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do uzyskania lepszych wyników w 
nauce? ( Proszę zaznaczyć  dowolną ilość odpowiedzi) 

 Rozmawiają z uczniem indywidualnie, 21 21% 

 Zachęcają do udziału w zajęciach dodatkowych, 56 57% 

 Zadają dodatkowe zadania, 33 34% 

 Stosują ciekawe metody pracy 13 13% 

 Chwalą za dobrze wykonane zadanie 36 37% 

 Zachęcają do udziału w konkursach, zawodach itp. 46 47% 

Mówią o sukcesach rodzicom i na forum klasy lub szkoły 17 17% 

8.Czy uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

Zdecydowanie tak, 20 22% 

Raczej tak, 55 61% 

Raczej nie, 12 13% 

Zdecydowanie nie. 3 4% 

 9.Jakie umiejętności Państwa zdaniem są kształtowane przez szkołę? (Proszę zaznaczyć 
dowolną ilość odpowiedzi) 

Czytanie 64 65% 

Rozumowanie 52 53% 

Myślenie matematyczne 62 63% 

Myślenie naukowe 23 23% 

Umiejętność formułowania wniosków 30 31% 

Komunikowanie się w języku ojczystym 61 62% 

Komunikowanie się w języku obcym 43 44% 

Korzystanie z technologii komputerowej 50 51% 

Wyszukiwanie i korzystanie z informacji 33 34% 

Uczenie się 51 52% 

Umiejętność pracy zespołowej 53 54% 

10.Czy Państwa dziecko uczestniczyło w organizowanych przez szkołę wymienionych 



 

 

 Po analizie ankiet należy stwierdzić, iż 91% rodziców zostało zapoznanych z 

przedmiotowym systemem oceniania. 89% badanych stwierdziło, że nauczyciele stosują się 

do podanych kryteriów. Ankietowani rodzice uważają, że nauczyciele informują ich o: 

postępach w nauce dziecka – 79%, trudnościach w nauce dziecka – 74%, umiejętnościach i 

zdolnościach, jakie posiada dziecko – 65%, planach do dalszej pracy z dzieckiem – 60%, 

zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem – 65%, możliwościach uczestniczenia w zajęciach 

rozwijających zainteresowania – 76%, a o możliwościach uczestniczenia w zajęciach 

dydaktyczno – wyrównawczych – 81%.  

 Najczęściej stosowaną formą przekazywania informacji według rodziców jest dziennik 

elektroniczny – 72%, następnie zebrania ogólne – 64%, spotkania indywidualne – 17%, 

podczas dyżurów nauczycieli – 17%, a w formie pisemnej – 3%. 

 Większość ankietowanych, bo 80% uważa, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Tylko 5% twierdzi, że zdecydowanie nic takiego się nie dokonuje. 

 Nauczyciele stosują różnorodne formy sprawdzania wiedzy uczniów. Według 

ankietowanych najczęściej są to prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) – 88%, 

następnie odpowiedzi ustne – 77%, prace domowe – 74%, aktywność na lekcji – 63%, analiza 

wytworów (np. prace plastyczne, multimedialne itp.) – 40%, testy sprawnościowe – 33%, 

referaty – 24%, inne (konkursy) – 1%. 

 Rodzice zauważają, że nauczyciele w różny sposób motywują uczniów do 

uzyskiwania lepszych wyników w nauce, a więc: 57% zachęca do udziału w zajęciach 

dodatkowych, 47% - zachęca do udziału w konkursach i zawodach, 37% - chwali za dobrze 

wykonane zadanie, 34% - zadaje dodatkowe zadania, 21% - rozmawia z uczniami 

indywidualnie, 13% - stosuje ciekawe metody pracy, a 11% - mówi o sukcesach uczniów 

rodzicom i na forum klasy lub szkoły. 

 83% rodziców twierdzi, że uczniowie mają możliwość prezentowania swoich 

osiągnięć, a tylko 4% - że zdecydowanie nie. 

 Zdaniem respondentów szkoła najbardziej kształtuje u uczniów umiejętność: czytania 

– 65%, myślenia matematycznego – 63%, komunikowania się w języku ojczystym – 62%, 

pracy zespołowej – 53%, rozumowania – 53%, korzystania z technologii komputerowej – 

51%, komunikowania się w języku obcym – 44%, wyszukiwania i korzystania z informacji – 

34%, formułowania wniosków – 31%, myślenia naukowego – 23%. 

 formach aktywności? ( Proszę zaznaczyć  dowolną ilość odpowiedzi) 

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza 80 82% 

Spektakl teatralny 60 61% 

Lekcja poza budynkiem szkoły (łąka, las, bank, poczta itp.) 41 42% 

Seans filmowy 84 86% 

Inne: wycieczki klasowe, wyjazd na łyżwy, wyjście na basen, zawody 

  

 4 

 

4 % 

 



 Rodzice wiedzą, że szkoła organizuje różne formy aktywności dla uczniów. Według 

nich, ich dzieci uczestniczą najczęściej w: seansach filmowych – 86%, wycieczkach 

turystyczno – krajoznawczych – 82%, spektaklach teatralnych – 61%, lekcjach poza 

budynkiem szkoły (łąka, las, bank, poczta itp.) – 42%, inne (wyjazd na łyżwy, wyjście na 

basen, zawody) – 4%. 

Wnioski: 

 Nauczyciele zapoznają rodziców z przedmiotowym systemem oceniania i 

stosują się do podanych kryteriów. 

 Nauczyciele w różny sposób przekazują rodzicom informacje o postępach ich 

dzieci w nauce i zachowaniu. 

 Nauczyciele dokonują analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, stosują różne 

formy oceniania i motywowania uczniów do uzyskania lepszych wyników w 

nauce. 

 Szkoła kształtuje u uczniów różne umiejętności i daje im możliwość  

prezentowania swoich osiągnięć oraz udziału w różnych formach aktywności.  

 

*Powyższą ankietę dla rodziców , analizę i wnioski opracowała Grażyna Klimczak  

 

            IV.ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

Dotyczy tematu: 

Wyposażenie szkoły spełnia warunki i sposoby realizacji podstawy 

programowej na I i II etapie kształcenia. 

                                

Grupa badawcza stanowiła 55 nauczycieli [ 76% ogółu] 

 

1. Czy szkoła zapewnia Panu(i) możliwości korzystania z potrzebnych podczas zajęć  

pomocy dydaktycznych? 

 

2. Jak Pan(i) ocenia warunki lokalowe czy są one odpowiednie do realizowania podstawy 

programowej ? 

Możliwe odpowiedzi Ilość  % 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Zdecydowanie tak 15 38% 

Tak 33 60 % 

Raczej nie  1 2 % 

Nie 0 - 



Są odpowiednie  50 91% 

Występują nieliczne braki 5 9% 

Występują znaczne braki 0 0% 

Są niewystarczające 0 0% 

 

 Jeśli występują braki, proszę podać przykład:  ………. 

 Proszę wskazać słabe strony warunków lokalowych, ewentualne braki w tym zakresie:  

 Proszę wskazać mocne strony warunków lokalowych szkoły: …….. 

3. Jak Pan/i ocenia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne- czy jest ono 

wystarczające do realizacji podstawy programowej na I  i  II etapie edukacyjnym? 

Możliwe odpowiedzi Ilość  % 

Wyposażenie jest wystarczające 41 75% 

Występują nieliczne braki 14 

 

25% 

Występują znaczne braki 0 

 

0% 

Wyposażenie jest niewystarczające 0 0% 

 

 

4.Która z podanych poniżej pomocy dydaktycznych, Pani/ Pana zdaniem jest 

najbardziej pomocna w codziennej pracy na lekcjach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inne :   Internet ; laptop ; otrzymane z wydawnictwa, z którego podręczników 

korzystamy; wykonane samodzielnie przez nauczyciela; instrumenty muzyczne 

;odtwarzacz CD  ; płyty CD. 

5.Proszę ocenić wyposażenie klasopracowni w  skali od 1do 6: 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

Tablica multimedialna 39 71 % 

Monitor interaktywny 24 

 

44 % 

Plansze edukacyjne 22 40% 

Figury i modele naukowo- 

edukacyjne 

14 25% 

Gry dydaktyczne 11 20 % 

Inne 7 13 % 

Żadne z wymienionych 0 

 

0% 

 

Możliwe odpowiedzi Ilość % 

1 0 

 

0% 

2 0 0% 



 

 

 

6.Czy wyposażenie Pana(i) klasopracowni ogranicza  realizację podstawy programowej? 

 

Możliwe odpowiedzi Ilość  % 

Tak 8 15% 

Czasami 11 20% 

Nie 36 65% 

 

 Jeśli tak, proszę podać przykład: pomoce, przyrządy do ćwiczeń praktycznych- 

doświadczeń np. lupy, mikroskopy  ;  przyrządy do pomiaru pojemności, ciężaru itd. ; 

instrumenty muzyczne, plansze tematyczne. 

7.Jakich pomocy dydaktycznych brakuje Pani(u), żeby realizować podstawę 

programową, uatrakcyjnić lekcję? 

 

Możliwe odpowiedzi Ilość  % 

Nie brakuje mi pomocy 

dydaktycznych 

33 60% 

Brakuje pomocy 

dydaktycznych  

22 40% 

 

Jakich pomocy brakuje? 

 instrumenty perkusyjne, dzwonki chromatyczne, przenośny zwijany keyboard 2x; 

 pomoce, przyrządy do ćwiczeń praktycznych- doświadczeń np. lupy, mikroskopy; 

 przyrządy do pomiaru pojemności, ciężaru itd.; 

 instrumenty muzyczne, plansze tematyczne; 

 laptop, kolorowe liczby, instrumenty perkusyjne; 

 walizka Orffa, klocki Dinesha, skakanki dla każdego ucznia, woreczki; 

 instrumenty muzyczne, rurki(zestaw diatoniczny); 

 plansze tematyczne; 

 rzutnik; 

 zestawy do konstruowania modeli przestrzennych; 

 model składany obrazujący metr sześcienny; 

 taśmy [guma] do ćwiczeń  fitness  , duże piłki rehabilitacyjne  [aerobik];duże maty do 

ćwiczeń; 

 

3 0 

 

0% 

4 15 

 

27 % 

5 

 

30 55% 

6 

 

10 18% 



 wyposażenie starej sali komputerowej- komputery, głośniki, program Word, krzesła; 

 dostęp do tablic multimedialnych [ albo monitora multimedialnego] w każdej sali; 

 gry planszowe, nowe zabawki; 

 gry planszowe, liczydło, tablica kredowa; 

 sala doświadczania świata ; 

 gabinet do zajęć rewalidacyjnych; 

 sala na zajęcia świetlicy terapeutycznej; 

 zabawki sensoryczne. 

 

8.W jakim sposób dba Pani(u) o doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne? 

 

Możliwe odpowiedź Ilość  % 

Nie dbam o doposażenie szkoły 0 0% 

Zgłaszam zapotrzebowanie 52 95% 

Proszę o pomoc uczniów 40 73% 

Pozyskuję sponsorów 3 5% 

Samodzielnie wykonuję pomoce dyd. 36 65% 

Zakupuje pomoce z własnych środków 10 18% 

Inne... 5 10% 

 

 Inne:  korzystam z własnych pomocy dydaktycznych i przyborów/ 

 

9. W jakim stopniu działania Dyrekcji szkoły dotyczące polepszenia warunków 

lokalowych oraz doposażenia szkoły odpowiadają Pani(a) oczekiwaniom? 

 

 

 

 

Analiza: 

 Ankietowani  w  znaczne większości (60 %)  przyznali, że szkoła zapewnia im 

możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych,  

zaledwie 2% uznało , że szkoła nie spełnia swych zadań w tym zakresie. 

 Nauczyciele w 91% odpowiedzieli, iż warunki lokalowe są odpowiednie  do 

realizowania podstawy programowej. Zaledwie 9 % przyznało, że występują w tym 

zakresie nieliczne braki. 

 W 75 % odpowiedzi wyposażenie szkoły  w pomoce dydaktyczne zostało uznane jako 

wystarczające do realizacji podstawy programowej , natomiast 25 % ankietowanych 

zauważyło występowanie nielicznych braków. 

 Wśród pomocy dydaktycznych za najbardziej pomocną w codziennej pracy na 

lekcjach została uznana tablica multimedialna (71%),  na wysokim poziomie zostały 

Możliwe odpowiedzi Ilość  % 

Bardzo dobrze 25 45 % 

Wystarczająco 30 55 % 

Niewystarczająco 0 0% 



ocenione monitor interaktywny oraz plansze edukacyjne ( odpowiednio 44% i 40%).  

Figury i modele naukowo- edukacyjne nauczyciele ocenili jako przydatne w swojej 

pracy w 25 %, natomiast gry dydaktyczne w 20 %. Ponadto w 13% nauczyciele 

wymienili też inne pomoce , wśród których znalazły się: 

Internet ; laptop ;materiały otrzymane z wydawnictwa ; wykonane samodzielnie przez 

nauczyciela; instrumenty muzyczne ;odtwarzacz CD  ; płyty CD. 

 W skali od 1- 6 ankietowani oceniali wyposażenie klasopracowni  na 5 w 55%. Nieco 

ponad jedna czwarta ankietowanych tj.27%  oceniła wyposażenie szkoły na 4, a na 6 

średnio co piąty ankietowany nauczyciel. 

 Na pytanie czy wyposażenie klasopracowni ogranicza  realizację podstawy 

programowej, 65 % nauczycieli udzieliło odpowiedzi negatywnej, 20 %  przyznało ,iż 

czasami nauczyciele mają pewne ograniczenia , natomiast 15 % odpowiedziało 

twierdząco. Jako przykłady zostały wymienione następujące braki: 

pomoce, przyrządy do ćwiczeń praktycznych- doświadczeń np. lupy, mikroskopy  ;  

przyrządy do pomiaru pojemności, ciężaru itd. ; instrumenty muzyczne, plansze 

tematyczne. 

 

 Na pytanie jakich pomocy dydaktycznych brakuje aby realizować podstawę 

programową , uatrakcyjnić lekcję -w 60 % nauczyciele odpowiedzieli ,że nie brakuje 

im pomocy w codziennej realizacji zajęć. W 40 % odpowiedzi  ankietowani 

potwierdzili, iż brakuje im pomocy dydaktycznych do których należą: 

-instrumenty perkusyjne, dzwonki chromatyczne, przenośny zwijany keyboard 2x; 

-pomoce, przyrządy do ćwiczeń praktycznych- doświadczeń np. lupy, mikroskopy; 

-przyrządy do pomiaru pojemności, ciężaru itd.; 

-instrumenty muzyczne, plansze tematyczne; 

-laptop, kolorowe liczby, instrumenty perkusyjne; 

-walizka Orffa, klocki Dinesha, skakanki dla każdego ucznia, woreczki; 

-instrumenty muzyczne, rurki(zestaw diatoniczny); 

-plansze tematyczne; 

-rzutnik; 

-zestawy do konstruowania modeli przestrzennych; 

-model składany obrazujący metr sześcienny; 

-taśmy [guma] do ćwiczeń  fitness  , duże piłki rehabilitacyjne  [aerobik];duże maty do 

ćwiczeń; 

-wyposażenie starej sali komputerowej- komputery, głośniki, program Word, krzesła; 

-dostęp do tablic multimedialnych [ albo monitora multimedialnego] w każdej sali; 

-gry planszowe, nowe zabawki; 

-gry planszowe, liczydło, tablica kredowa; 

-sala doświadczania świata ; 

-gabinet do zajęć rewalidacyjnych; 

-sala na zajęcia świetlicy terapeutycznej; 

-zabawki sensoryczne. 

 Co do sposobu, w jaki nauczyciele doposażają szkołę prawie wszyscy nauczyciele (95 

% ankietowanych) zgłaszają zapotrzebowanie, znaczna większość (73 %) prosi 

uczniów o pomoc, ponad połowa (65 %) przygotowuje pomoce samodzielnie, 

średnio-co piąty ankietowany (18%) przyznała, że zakupuje pomoce z własnych 



środków, co dziesiąty ankietowany (10%) korzysta z własnych pomocy dydaktycznych 

i przyrządów, a  5 % ankietowanych nauczycieli korzysta z pomocy sponsorów. 

 Nauczyciele ocenili działania Dyrekcji szkoły dotyczące polepszenia warunków 

lokalowych oraz doposażenia szkoły,  jako wystarczające w  55% odpowiedzi , a jako 

bardzo dobre w nieco mniej niż połowie czyli 45 %. 

Wnioski: 

 Szkoła zapewnia możliwości korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy 

dydaktycznych. 

 Warunki lokalowe szkoły są odpowiednie do realizowania podstawy 

programowej – tak uważa ponad 90 % ankietowanych. 

 Ponad połowa nauczycieli  bardzo dobrze ocenia wyposażenie klasopracowni. 

 Duża część  nauczycieli ( bo aż 75%)ocenia wyposażenie szkoły w pomoce 

dydaktyczne jako wystarczające do realizacji podstawy programowej na 

pierwszym i drugim etapie edukacji. 

 Pomocą dydaktyczną uznawaną przez nauczycieli za najbardziej przydatną  w 

codziennej pracy na lekcji, jest tablica multimedialna. W dalszej kolejności 

zostały wymienione przez nich także inne pomoce dydaktyczne do których 

należą: monitor interaktywny, plansze edukacyjne, figury i modele naukowo- 

edukacyjne, gry dydaktyczne, Internet ; laptop ;  instrumenty muzyczne 

;odtwarzacz CD  ; płyty CD. 

 Występują  braki w wyposażeniu klasopracowni  ( tak uważa 40% 

ankietowanych), które ograniczają  realizację podstawy programowej  i  

wpływają na atrakcyjność lekcji. Lista najbardziej potrzebnych pomocy znajduje 

się w analizie powyżej. 

 Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne odbywa się poprzez zgłoszenie 

zapotrzebowania prawie przez cała grupę badanych. Poza tym znaczna część ( ok 

70% nauczycieli) wykonuje je samodzielnie bądź korzysta z pomocy uczniów. 

 Działania Dyrekcji szkoły, dotyczące polepszenia warunków lokalowych oraz 

doposażenia szkoły w wystarczającym stopniu spełniają oczekiwania 

ankietowanych. 

*Powyższą ankietę dla nauczycieli , analizę i wnioski opracowały: Joanna Jaklińska-Ciągło 

oraz Anna Dudzik  

 

X. Analiza z wewnętrznych badań osiągnięć 

edukacyjnych   uczniów 

Harmonogram i realizacja planowanych badań osiągnięć 

edukacyjnych uczniów: 

 

Lp. 

 

TERMIN 

KLASA/  

ilość uczniów 

uczestniczącyc

 

FORMA  

BADANIA 

 

Nauczyciel 

odpowie-

 

Zrealizowano 

TAK / NIE 



h w badaniu dzialny 

JĘZYK POLSKI 
1. Styczeń 

2020r 
4a / 20u Diagnoza 

półroczna 

Teresa 

Gwiżdż 

TAK 

2. Styczeń 

2020r 
6a  / 22u Test badający 

umiejętności 

i wiadomości 

Joanna 

Jaklińska- 

Ciągło 

 

TAK 

3. Maj 

2020r 
 

7b 

Próbny 

egzamin  

w klasie 7 

 

Wioletta 

Monica 

 

 

NIE 

[z powodu 

pandemii] 

4. Luty 

2020r 
8a / 27u Próbny 

egzamin 

ósmoklasisty 

Ewa 

Chronowska 

 

TAK 

5. Luty 

2020r 
8b / 28u Próbny 

egzamin 

ósmoklasisty 

Wioletta 

Monica 

 

TAK 

MATEMATYKA 
6. Styczeń 

2020r 
4b / 21u Diagnoza 

półroczna z 

Nową Erą 

Maria 

Naglak-

Zięcina 

 

TAK 

7. Styczeń 

2020r 
5a / 28u Diagnoza 

Półroczna z 

Nową Erą 

Agnieszka 

Michalik 

 

TAK 

8. Styczeń 

2020r 
6d / 20u Diagnoza 

półroczna z 

Nową Erą 

Agnieszka 

Michalik 

 

TAK 

9. Maj 

2020r 
7a Próbny 

egzamin  

w klasie 7 

Maria 

Naglak- 

Zięcina 

NIE 

[z powodu 

pandemii] 

10. Styczeń 

2020r 
7b / 26u  Sprawdzian 

półroczny 

Anita 

Olesiak 

TAK 

11. Luty 

2020r 
8b /28u Próbny 

egzamin 

ósmoklasisty 

Anita 

Olesiak 

TAK 

JĘZYK ANGIELSKI 
12. Grudzień 

2019 
8a / 26u 

8b / 28u 

Próbny 

egzamin 

ósmoklasisty- 

1 półrocze 

Marlena 

Szczepanik 

 

TAK 

13. Luty 

2020r 
8a / 23u Próbny 

egzamin 

Marlena 

Szczepanik 

 

TAK 



8b / 28u ósmoklasisty 

14. Kwiecień 

2020r 
5b , 6c Diagnoza 

osiągnięć 

-------- NIE 

[z powodu 

pandemii 

 

           Badanie osiągnięć uczniów II etapu edukacyjnego dotyczyło 

trzech przedmiotów egzaminacyjnych : j. polskiego, matematyki i 

języka angielskiego . W badaniu uczestniczyło 325 uczniów. Z 

uwagi na fakt zamknięcia szkół w sytuacji istniejącej pandemii, 

próbne egzaminy w klasach 7 -zaplanowane przez Dyrekcję szkoły 

na maj 2020r oraz diagnozy osiągnięć z j. angielskiego w klasach 

5b i 6c-zaplanowane na kwiecień 2020r nie były możliwe do 

przeprowadzenia. 

1.JĘZYK POLSKI 

Klasa 4a 

Diagnoza półroczna w roku szkolnym 2019/2020 

Przeprowadziła i opracowała: Teresa Gwiżdż, kartoteka diagnozy: Agnieszka Michalik 

KARTOTEKA DIAGNOZY-DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

20 / 69% 9 uczniów było nieobecnych 

Łatwość zestawu 0,8 Diagnoza półroczna okazała się dla uczniów kl. 

4a łatwa.  

Trudność zestawu 0,2  

Średnia 23 Średnio uczeń  uzyskał 23 pkt na 29 

możliwych co stanowi ok 79% wiadomości i 

umiejętności sprawdzanych w tej diagnozie. 

Mediana 24 Liczba środkowa parzystej ilości uczniów. 

Modalna 26 Najczęściej osiągany przez uczniów wynik [ 4 

uczniów] 

Rozstęp danych 21 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem. 

Wynik maksymalny 29  

Wynik najwyższy 29   Uczniowie z nr 26,28 

Wynik najniższy  8  Uczeń z nr   14 

 

 

 



 

 
Nr 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr Ilość 

 pkt. /% 

2          23/79%  11 26/90%  20 28/97% 

4          25/86%  12 26/90%  22 26/90% 

5    22/76%  14 8/28%  23 16/55% 

6   23/79%  15 17/59%  24 23/79% 

7   26/90%  16 17/59%  26 29/100% 

9   28/97%  18 22/76%  28 29/100% 

10    21/72%  19 27/93%  - - 

 

 
 

 

 
 

Zadania, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej:  

-zredagowanie ogłoszenia; 

- ćwiczenie ortograficzne, w którym trzeba było uzupełnić tekst właściwymi literami: ó, u, rz, 

ż, ch, h, 

Zadania, które sprawiły uczniom najwięcej trudności dotyczyły: 

 -rozpoznanie równoważnika zdania i zdania , 

[NAZWA KATEGORII] 
[PROCENTOWE] (9) 

[NAZWA KATEGORII] 
[PROCENTOWE] (6) 

[NAZWA KATEGORII] 
[PROCENTOWE] (4) 

[NAZWA KATEGORII] 
[PROCENTOWE] (1) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(20 uczniów kl.4a) 

 bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 

bdb       90-100% 
db          75-89% 
dst         51-74% 
dop        31-50% 
ndst        0-30% 



- zastosowanie spójników w zdaniu. 

Wnioski:  

W przyszłości należy pracować nad: 

 poprawnym budowaniem zdań, 

 rozpoznawaniem typów wypowiedzeń,  

 wskazywaniem w zdaniu orzeczeń i podmiotów. 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6a 

Analiza testu badającego umiejętności i wiadomości uczniów z zakresu języka polskiego.  

Przeprowadziła i  opracowała : Joanna Jaklińska-Ciągło 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na zielono zaznaczono dwa najwyższe wyniki oraz zadanie, które sprawiło najmniej trudności. Na 

czerwono zaznaczono najniższe wyniki oraz zadanie, które było dla uczniów najtrudniejsze. 

Testu nie pisały dwie osoby (były nieobecne). 

Uczeń/nr 

zadania 

/ilość pkt. 

Możliwyc

h 

1

/

4 

2/

2 

3/

1 

4/

1 

5/

4 

6/

3 

7/

4 

8/

2 

9/

1 

10

/2 

11

/4 

12

/2 

13

/1 

14

/1 

15

/4 

16

/1 

17

/1 
su

m

a 

% 

1. 4 0 1 1 4 3 4 2 1 2 3 2 1 1 4 1 1 35 92 

2. 3 0 1 1 3 3 3,

5 

2 0,

5 

2 3 2 1 1 3 1 1 31 81 

3. x x x x x x x x x X x x x X x x x   

4. 4 0 1 1 1 3 3,

5 

1 1 0 3 0 1 1 2,

5 

1 1 26 68 

5. 2 2 0 1 2 3 3 2 1 2 2 0 0 0 2 1 1 24 63 

6. 4 0 1 1 2 3 3,

5 

0 1 2 3 2 0 1 3,

5 

1 1 30 79 

7. 4 0 1 0 4 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 31 81 

8. 4 0 1 1 3 3 0 0 1 2 0 2 0 1 2 1 1 23 60 

9. 0 2 1 0 4 2 4 1 1 2 3 0 1 0 3,

5 

1 0 25

,5 

67 

10. 2 2 1 0 4 3 3,

5 

2 1 2 3 0 1 0 1,

5 

1 1 28 74 

11. x x x x x x x x x X x x x X x x x   

12. 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 21 

13. 1 1 1 0 0 3 2 2 1 1 3 2 0 0 3 0 0 21 55 

14. 2 0 1 1 2 3 4 2 1 2 3 0 1 1 2 1 1 27 71 

15 3 0 1 1 3 3 4 2 1 0 0 2 1 1 2,

5 

1 1 26

,5 

70 

16 4 0 1 0 1 3 4 2 1 1 2 2 0 0 3,

5 

1 1 26

,5 

70 

17 4 0 1 0 3 3 4 2 1 1 2 0 1 1 2,

5 

1 1 27

,5 

72 

18 4 0 1 1 4 3 4 2 1 2 3 1 1 1 3,

5 

1 0 32

,5 

85 

19. 4 0 1 1 4 3 3,

5 

2 0,

5 

1 4 1 1 0 3,

5 

1 0 30

,5 

80 

20. 0 1 0,

5 

1 1 3 0,

5 

1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 17 45 

21. 3 2 1 1 4 3 4 2 1 1 3 2 1 1 3,

5 

1 1 34

,5 

91 

22. 3 2 1 0 4 3 4 2 1 0 3 0 1 0 3 1 1 29 76 

23. 3 0 0 0 4 2 0 1 2 1 2 1 0 0 1,

5 

1 1 19

,5 

51 

24. 3 2 1 0 0 3 3 2 0,

5 

2 1 2 1 1 2,

5 

1 1 26 68 



 

Wskaźnik Wartość Wyjaśnienie 

Liczba piszących 22 22 piszących na 24 w klasie. Dwoje było 

nieobecnych. 

Średnia 26 Średnio uczeń uzyskał 26 punktów  na 38 

możliwych, tzn. opanował 69% 

umiejętności mierzonych   na teście. 

Wynik maksymalny 38 Żaden z uczniów nie rozwiązał testu 

bezbłędnie. 

Wynik najwyższy 35 1 uczeń uzyskał taki wynik. 

Wynik minimalny 8 1 uczeń uzyskał 8 punktów. 

Rozstęp wyników 26 Różnica między najwyższym   

    a najniższym osiągniętym wynikiem. 

 

Analiza 

        Test diagnozujący z języka polskiego został przeprowadzony pod koniec pierwszego 

okresu roku szkolnego 2019/2020 w klasie 6a. Zadania miały charakter otwarty i zamknięty. 

Obejmowały treści zapisane w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego ze 

szczególnym uwzględnieniem klasy szóstej. Zadania sprawdzały stopień opanowania 

umiejętności szczegółowych. Obejmował 17 pytań. Za poprawne rozwiązanie całego testu 

można było uzyskać maksymalnie 38 punktów, w tym za zadania otwarte 31 (82%) , 

natomiast zamknięte 7 (18%).  

        Opracowany zestaw pytań w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego 

sprawdzał stopień opanowania takich umiejętności jak: rozpoznawanie w tekście literackim 

środków stylistycznych oraz określanie ich funkcji, rozróżnianie narracji pierwszoosobowej i 

trzecio osobowej , objaśnianie znaczeń dosłownych i przenośnych w tekstach, identyfikacji 

wypowiedzi jako tekstu informacyjnego, publicystycznego lub reklamowego oraz znajomość 

wybranych utworów z literatury polskiej i światowej. W zakresie kształcenia językowego 

natomiast: rozpoznawanie w wypowiedziach części mowy i określanie ich funkcji w tekście, 

odróżnianie części mowy odmiennych od nieodmiennych, rozumienie konstrukcji strony 

biernej i czynnej czasownika, przekształcanie konstrukcji strony biernej i czynnej i odwrotnie, 

odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi, rozpoznawanie w wypowiedziach związków 

frazeologicznych, dostrzeganie ich bogactwa, rozumienie ich znaczenia. W zakresie 

tworzenia wypowiedzi badano umiejętność redagowania argumentów potwierdzających 

słuszność tezy. Nie zabrakło również ćwiczeń analizujących poprawność ortograficzną oraz 

interpunkcyjną.  

         Pierwsze polecenie sprawdzało umiejętność wskazania autora i tytułu utworu (lektury 

obowiązkowej) na podstawie zamieszczonego fragmentu i to właśnie okazało się być 

najłatwiejszym poleceniem dla uczniów. 40 procent uczniów odpowiedziało bezbłędnie, 

jedynie dwoje nie uzyskało w ogóle punktów za to ćwiczenie.  



          Drugie zadanie, stanowiące największe wyzwanie dla piszących badało umiejętność 

argumentowania w odniesieniu do postawionej tezy. Jedynie sześcioro uczniów uzyskało 

maksymalny wynik, dwoje 50% możliwych punktów do zdobycia. Zadowalającym jest średni 

(60%) wynik uzyskany przez uczniów w ramach odpowiedzi na pytania sprawdzające 

poprawność ortograficzną.  

          Średnia wyników uzyskanych przez uczniów klasy 6a to 26 punktów, czyli 69%. 

Najwyższe wyniki w klasie to: 35 punktów oraz 34,5 punktu stanowiące kolejno 92 % oraz 91 

%. Najniższy wynik osiągnęła uczennica, zdobywając 8 punktów, co stanowi 21%.  

Wnioski do dalszej pracy: 

 doskonalić u uczniów umiejętność wyrażania i uzasadniania własnego zdania; 

 doskonalić u uczniów poprawność ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi;  

 nadal ćwiczyć rozpoznawanie w wypowiedziach części mowy; 

 konsekwentnie wzbogacać język uczniów w związku z lekturami różnych tekstów 

literackich poprzez wymaganie pisania dłuższych form wypowiedzi na określone 

tematy. 

 

Klasa 8b 

Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzonego 26 lutego 2020r 

Przeprowadziła i opracowała: Wioletta Monica ; kartoteka testu +diagram A. Michalik 

                                KARTOTEKA TESTU-DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

28  /  97% 1 uczeń był nieobecny 

Łatwość zestawu 0,47 Próbny egzamin był dla uczniów kl.8b trudny, 

warto zauważyć że jest to bliski wynik 

maksymalnemu w tym przedziale, Przedział 

umiarkowanie trudny to 0,50-0,69 

Trudność zestawu 0,53  

Średnia 23,5p / 47% Średnio uczeń  uzyskał 24 pkt na 50 

możliwych co stanowi ok 47% umiejętności 

mierzonych na próbnym egzaminie 

Mediana 22,5 Liczba środkowa parzystej ilości uczniów 

wynosi 22,5pkt 

Modalna 25 Najczęściej osiągany przez uczniów wynik [ 3 

uczniów] 

Rozstęp danych 46 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem 

Wynik maksymalny 50  

Wynik najwyższy 50   Uczeń z kodem B28 

Wynik najniższy 4   Uczeń z kodem  B16 

 



Rozkład % wyników poszczególnych uczniów 

 

KOD 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 

B01 13/26%  B09 7/14%  B16 4/8%  B23 8/16%  

B02 29/58%  B10 39/78%  B17 24/48%  B24 25/50%  

B03 11/22%  B11 20/40%  B18 49/98%  B25 36/72%  

B04 35/70%  B12 10/20%  B19 25/50%  B26 13/26%  

B06 41/82%  B13 17/34%  B20 27/54%  B27 25/50%  

B07 14/28%  B14 45/90%  B21 21/42%  B28 50/100%  

B08 18/36%  B15 17/34%  B22 29/58%  B29 9/18%  

 

 

 

 

 

 
 

Wnioski: 

 motywować uczniów do redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi 

(wielu uczniów nie podejmuje próby napisania dłuższej formy wypowiedzi, 

pomijają również zadania otwarte )  

 utrwalić wiadomości ze składni (typy podmiotu) 

 ćwiczyć rozpoznawanie tytułu utworu na podstawie jego fragmentu 

 

 

Klasa 8a 

bardzo dobry 
[PROCENTOWE] (3) 

dobry 
[PROCENTOWE] (3) 

dostateczny 
[PROCENTOWE] (4) 

dopuszczający  
[PROCENTOWE] (9) 

niedostateczny  
[PROCENTOWE] (9) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(28 uczniów kl.8b) 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczajacy niedostateczny 

bdb       90-100% 
db          75-89% 

dst         51-74% 

dop        31-50% 

ndst        0-30% 



Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzonego 26 lutego 2020r 

Przeprowadziła i opracowała: Ewa Chronowska; kartoteka testu +diagram A. Michalik 

                                KARTOTEKA TESTU-DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

27 100%  klasy 

Łatwość zestawu 0,68 Próbny egzamin był dla uczniów kl.8a 

umiarkowanie trudny, warto zauważyć że jest 

to prawie max wynik  w tym przedziale; 

Przedział łatwy to 0,70-0,89 

Trudność zestawu 0,32  

Średnia 34p / 68% Średnio uczeń uzyskał 34 pkt na 50 możliwych 

co stanowi ok 68% umiejętności mierzonych 

na próbnym egzaminie 

Mediana 36 Liczba środkowa nieparzystej ilości uczniów 

wynosi 36 pkt 

Modalna 41 Najczęściej osiągany przez uczniów wynik [ 4 

uczniów] 

Rozstęp danych 33 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem 

Wynik maksymalny 50  

Wynik najwyższy 47   Uczeń z kodem A10 

Wynik najniższy 14  Uczeń z kodem  A15 

 

Rozkład % wyników poszczególnych uczniów 

 

KOD 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 

A01 33/66%  A08 33/66%  A15 14/28%  A22 41/82%  

A02 25/50%  A09 36/72%  A16 41/82%  A23 21/42%  

A03 41/82%  A10 47/94%  A17 40/80%  A24 39/78%  

A04 27/54%  A11 21/42%  A18 36/72%  A25 25/50%  

A05 41/82%  B12 44/88%  A19 29/58%  A26 22/44%  

A06 36/72%  B13 44/88%  A20 45/90%  A27 37/74%  

A07 33/66%  B14 37/74%  A21 27/54%  ----- ---------  



 
 

 

Wnioski: 

 Uczniowie najlepiej rozwiązali zadania dotyczące czytania ze zrozumieniem; 

 Wykazali się dobrą znajomością lektur obowiązkowych; 

 Najtrudniejsze okazały się zadania dotyczące interpunkcji oraz równoważnika 

zdania. 

 

2. MATEMATYKA 

Klasa 4b 

Analiza sprawdzianu -diagnozy  /Nowa Era/ przeprowadzonego w dniu 24.01.2020r 

Przeprowadziła i opracowała : Maria Naglak Zięcina 

Wyniki: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Ilość punktów Wynik procentowy 

1 Barnowski Bartosz 18,5 92% 

2 Basta Julia 16,5 83% 

3 Golonka Olaf 8,5 43% 

4 Gromulski Grzegorz nieobecny ------------------- 

5 Jurkowski Tomasz 18,5 92% 

6 Kamiński Wojciech 14.5 73% 

7 Kapuśniak Bartłomiej 18,5 92% 

8 Klimek Natalia 12 60% 

9 Krzak Mateusz 9 45% 

10 Machowski Michał 17,5 88% 

bardzo dobry 
[PROCENTOWE] (2) 

dobry 
[PROCENTOWE] (8) 

dostateczny 
[PROCENTOWE] (11) 

dopuszczający  
[PROCENTOWE] (5) 

niedostateczny  
[PROCENTOWE] (1) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(27 uczniów kl.8a) 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczajacy niedostateczny 

bdb       90-100% 
db          75-89% 
dst         51-74% 
dop        31-50% 
ndst        0-30% 



11 Malinowski Oskar 18 90% 

12 Miarczyński Sebastian 15,5 78% 

13 Mróz Maja 6,5 33% 

14 Mróz  Gabriela 5 25% 

15 Nosal Tomasz 9,5 48% 

16 Nowak Nikola 16,5 83% 

17 Pogwizd Artur 16,5 83% 

18 Polakiewicz Magdalena 19 95% 

19 Połeć Szymon 17 85% 

20 Potoczek Dawid 9,5 48% 

21 Salawa Fabian nieobecny ------------------------- 

22 Zięba-Baran Hubert 8 40% 

23 Żmigrodzki Dominik 3 15% 

24    

 

Maksymalnie można zdobyć 20 punktów 

Najwyższy wynik w klasie: 19 pkt- 95% 

Najniższy wynik w klasie:3pkt-15% 

Rozstęp wyników:16 

Średnia klasy:13,2pkt- 66% 

Moda:18,5pkt 

Mediana:15,5pkt 

Diagnoza okazała się dla uczniów kl. 4b umiarkowanie trudna 

Uczniowie dobrze poradzili sobie z : 

 zaznaczaniem liczb na osi liczbowej i odczytywaniem współrzędnych  zaznaczonych liczb 

 uzupełnianiem  brakujących składników, odjemnej  lub odjemnika 

 mnożeniem pisemnym liczb wielocyfrowych i  z zerami na końcu  

 uzupełnieniem cyfr w liczbie tak,  by liczba była podzielna  przez 5 i 9 ( lub 3 i 2) 

Gorzej wypadły zadania tekstowe w których należało wykonać więcej niż 1 działanie(zad.8 i 

9). 

Uczniowie często nie kończą zadania, wykonując tylko część poleceń. Zapominają o 

odpowiedzi,  popełniają błędy rachunkowe. Mylą pojęcia:  "o ile więcej" i "ile razy  więcej" 

Również dużym problemem dla kilku uczniów okazało się zadanie 3, w którym należało 

podać  godzinę jaką wskazywał zegar narysowany  na rysunku ale pół godziny wcześniej. 

Wnioski do dalszej pracy. 

1. Powtórzyć z uczniami  obliczenia zegarowe. 

2. Zwrócić  uwagę n a rozwiązywanie zadań tekstowych w których  rozwiązanie 

wymaga wykonania więcej niż jedno działanie oraz zadania w których jest kilka 

poleceń. Zwracać uwagę na poprawne formułowanie odpowiedzi. 



3. Powtórzyć i wielokrotnie, przy różnych zagadnieniach  utrwalać różnicę między 

pojęciami: o ile więcej oraz ile razy więcej. 

 

 

                                  Klasa 5a 

Analiza sprawdzianu półrocznego/Nowa Era/ przeprowadzonego  w styczniu 2020r 

Przeprowadziła i opracowała: Agnieszka Michalik 

KARTOTEKA TESTU- DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

28/93% 2 uczniów było nieobecnych 

Łatwość zestawu 0,57 Sprawdzian półroczny był dla uczniów kl.5a 

umiarkowanie trudny 

Trudność zestawu 0,42  

Średnia 20 Średnio uczeń  uzyskał 20 pkt na 35 

możliwych co stanowi ok 57% wiadomości i 

umiejętności mierzonych na tym sprawdzianie. 

Mediana 21 Liczba środkowa parzystej ilości uczniów . 

Modalna 6;10;21; 

26,5; 29 

Najczęściej osiągane przez uczniów wyniki [ 

wszystkie po 2 uczniów] 

Rozstęp danych 27 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem 

Wynik maksymalny 35  

Wynik najwyższy  31  Uczeń z nr 2 [Amelia Baran] 

Wynik najniższy 4   Uczeń z nr 27 [Konrad Zawiślan] 

 

Rozkład % wyników poszczególnych uczniów 

 

Nr 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 

1 16,5/47%  8 14/40%  15 29/83%  22 20,5/59%  

2 31/89%  9 25/71%  16 27,5/79%  23 26/74%  

3 6/17%  10 16/46%  17 17/49%  24 18,5/53%  

4 20/57%  11 6/17%  18 28,5/81%  25 27/77%  

5 26,5/76%  12 29/83%  19 25,5/73%  26 21/60%  

6 23/66%  13 26,5/76%  20 28/80%  27 4/11%  

7 10/29%  14 10/29%  21 21/60%  30 13/37%  

 



 
 

 

 

Uczniowie dobrze poradzili sobie z: 

 rozpoznaniem i mierzeniem kątów; 

 wykorzystaniem obwodu prostokąta do rozwiązania zad. z treścią; 

 obliczeniem miary kątów w trójkącie [ w tym zastosowanie własności kątów 

przyległych; 

 dzieleniem pisemnym liczb naturalnych; 

 dodawaniem i odejmowaniem liczb mieszanych; 

 obliczeniem dł. podstawy trójkąta równoramiennego przy danych ramionach i 

obwodzie. 

Trudności uczniom sprawiło: 

 mnożenie i dzielenie liczb mieszanych; 

 rozwiązanie prostego równania metodą pamięciową; 

 działania na liczbach naturalnych wraz z potęgami zgodnie z kolejnością 

wykonania działań; 

 rozwiązanie zadania tekstowego , w którym należało wykonać więcej niż jedno  

działanie, dotyczyło obliczenia ilości godzin od rozpoczęcia do zakończenia 

zawodów mając dane długości przerw i czasu poszczególnych części zawodów. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 ćwiczyć obliczanie wyrażeń arytmetycznych zgodnie z kolejnością wykonywania 

działań, 

 ćwiczyć czytanie treści zadań ze zrozumieniem, 

 rozwiązywać jak najwięcej zadań z treścią, w których jest do obliczenia więcej 

niż jedno działanie, 

 ćwiczyć rozwiązywanie równań metodą pamięciową. 

dobry 
[PROCENTOWE] (9) 

dostateczny 
[PROCENTOWE] (9) 

dopuszczający  
[PROCENTOWE] (5) 

niedostateczny  
[PROCENTOWE] (5) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(28 uczniów kl.5a) 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczajacy niedostateczny 

bdb       90-100% 
db          75-89% 
dst         51-74% 
dop        31-50% 
ndst        0-30% 



 

 

                                  Klasa 6d 

Analiza sprawdzianu półrocznego/Nowa Era/ przeprowadzonego  w lutym 2020r 

Przeprowadziła i opracowała: Agnieszka Michalik 

 

KARTOTEKA TESTU-DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

20 / 95% 1 uczeń nieobecny 

Łatwość zestawu 0,38 Sprawdzian półroczny okazał dla uczniów 

kl.6d trudny 

Trudność zestawu 0,61  

Średnia 11 Średnio uczeń  uzyskał 11 pkt na 29 

możliwych co stanowi ok 38% wiadomości i 

umiejętności mierzonych na tym sprawdzianie. 

Mediana 10,5 Liczba środkowa parzystej ilości uczniów . 

Modalna 2; 3; 9,5; 

13; 16 

Najczęściej osiągane przez uczniów wyniki [ 

wszystkie po 2 uczniów] 

Rozstęp danych 25 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem. 

Wynik maksymalny 29  

Wynik najwyższy  27  Uczeń z nr 16 [Jakub Tobiasz] 

Wynik najniższy 2  Uczniowie o nr 3 i 14 [Sz. Bulanda ,M. 

Siedlarz] 

 

Rozkład % wyników poszczególnych uczniów 

 

Nr 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 

1 21,5 /74%  8 9,5 / 33%  15 11 /38%  

2 3 / 10%  9 21 / 72%  16 27 /93%  

3 2 / 7%  10 4 /14%  17 ------  

4 16 / 55%  11 10 /34%  18 2,5 / 9%  

5 6,5 /22%  12 3 /10%  19 13 / 45%  

6 22 / 76%  13 13 /45%  20 16 / 55%  

7 12 /41%  14 2 /7%  21 9,5 /33%  

 

 



 
 

 
 

Uczniowie dobrze poradzili sobie z: 

 rozkładem liczby na czynniki pierwsze; 

 wskazaniem liczby podzielnej przez 3; 

 zadaniem dotyczącym obliczenia 100% liczby mając jej część wyrażoną liczbą i 

ułamkiem; 

 dzieleniem pisemnym i zaokrągleniem liczby do części tysięcznych; 

Zadania, które sprawiły uczniom najwięcej trudności dotyczyły: 

 łącznych działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych zawierających potęgi [ w tym 

obliczeniem ułamka piętrowego] ; 

 łącznych działań na liczbach dodatnich i ujemnych; 

 np. obliczenia ilości pierogów wykonanych przez trzy osoby łącznie i zawierające 

obliczenie : „o ¼ mniej niż…” ; 

 rozwiązania zadania w którym należało wykonać więcej niż jedno działanie i było 

związane z zakupami; 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 ćwiczyć obliczanie wyrażeń arytmetycznych zgodnie z kolejnością wykonywania 

działań zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne oraz potęgi; 

 ćwiczyć czytanie treści zadań ze zrozumieniem, 

 zwrócić  uwagę n a rozwiązywanie zadań tekstowych ,w których  rozwiązanie 

wymaga wykonania więcej niż jednego działania oraz zadania ,w których jest 

kilka poleceń. Zwracać uwagę na poprawne formułowanie odpowiedzi. 

bardzo dobry 
[PROCENTOWE] (1) 

dobry 
[PROCENTOWE] (1) 

dostateczny 
[PROCENTOWE] (4) 

dopuszczający  
[PROCENTOWE] (7) 

niedostateczny  
[PROCENTOWE] (7) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(20 uczniów kl.6d) 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczajacy niedostateczny 

bdb       90-100% 
db          75-89% 
dst         51-74% 
dop        31-50% 
ndst        0-30% 



 Wielokrotnie utrwalać- przy różnych zagadnieniach  pojęcia: np. „  o ¼ mniej 

niż…” , „ o 2/5 więcej niż….” Itp. 

 Utrwalać działania na liczbach całkowitych [ szczególnie na liczbach ujemnych] 

 

 

                                         Klasa 7b 

Badanie wyników nauczania po pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020 

Przeprowadziła i opracowała: Anita Olesiak, kartoteka testu + diagram A. Michalik 

KARTOTEKA TESTU-DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

26/ 100% Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian 

półroczny 

Łatwość zestawu 0,82 Sprawdzian półroczny  okazał się dla uczniów 

kl.7b łatwy. 

Trudność zestawu 0,18  

Średnia 26,5 Średnio uczeń  uzyskał 26,5pkt na 32 

możliwych co stanowi ok 82,81% 

umiejętności mierzonych na tym sprawdzianie. 

Mediana 25,5 Liczba środkowa parzystej ilości uczniów . 

Modalna 25,5 Najczęściej osiągany przez uczniów wynik [ 4 

uczniów] 

Rozstęp danych 16,5 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem 

Wynik maksymalny 32  

Wynik najwyższy 31,5   Uczeń z nr 1, 15, 19 

Wynik najniższy   15 Uczeń z   nr 20 

 

Rozkład % wyników poszczególnych uczniów 

 

Nr 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 Nr 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 

1 31,5/98%  8 25,5/80%  15 31,5/98%  22 25,5/80%  

2 27/84%  9 25/79%  16 29/91%  23 22/69%  

3 25,5/80%  10 24/75%  17 25/78%  24 29/91%  

4 25/78%  11 26/81%  18 22,5/70%  25 25,5/80%  

5 22,5/70%  12 31/97%  19 31,5/98%  26 31/97%  

6 31/97%  13 22,5/70%  20 15/47%  ---- ------  

7 27/84%  14 30/94%  21 24/75%  ---- ------  

 



                                                                        

 
 

Wnioski po przeprowadzonym badaniu: 

1.Najwięcej problemów sprawiły uczniom zadania o procentach. Pomimo opanowanej 

umiejętności obliczania procentu z danej liczby , uczniowie mają problem z 

zastosowaniem tej wiedzy  w zadaniach praktycznych. 

2.Najlepiej wypadło zadanie z zaokrąglaniem liczb. 

3.Duża część badanych miała problem z zastosowaniem twierdzeń o potęgach w 

zadaniach praktycznych. 

4. Należy pracować nad praktycznym zastosowaniem poznanej wiedzy. 

 

                                  Klasa 8b 

 Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty   

Przeprowadziła i opracowała : Anita Olesiak ; kartoteka testu + diagram  A.Michalik 

Próbny egzamin ósmoklasisty zawierał 15 zadań zamkniętych i 6 otwartych 

KARTOTEKA TESTU- DANE STATYSTYCZNE 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba piszących  /  

%klasy 

28/ 97% 1 uczeń był nieobecny 

Łatwość zestawu 0,35 Próbny egzamin był dla uczniów kl.8b trudny 

bardzo dobry 
[PROCENTOWE] (9) 

dobry 
[PROCENTOWE] (12) 

dostateczny 
[PROCENTOWE] (4) 

dopuszczający  
[PROCENTOWE] (1) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(26 uczniów kl. 7b) 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczajacy niedostateczny 

bdb       90-100% 
db        75-89% 
dst         51-74% 
dop        31-50% 
ndst        0-30% 



Trudność zestawu 0,65  

Średnia 10,5 Średnio uczeń  uzyskał  10,5pkt na 30 

możliwych co stanowi ok 35% umiejętności 

mierzonych na próbnym egzaminie 

Mediana 9 Liczba środkowa parzystej ilości uczniów . 

Modalna 8 Najczęściej osiągany przez uczniów wynik [ 4 

uczniów] 

Rozstęp danych 25 Różnica między najwyższym a najniższym 

wynikiem 

Wynik maksymalny 30  

Wynik najwyższy 28   Uczniowie z kodami  B06, B14 

Wynik najniższy  3  Uczniowie z kodami B01, B12,B23   

 

Rozkład % wyników poszczególnych uczniów 

 

KOD 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

Ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 KOD 

ucznia 

Ilość 

 pkt. /% 

 

B01 3 /10%  B08 8 /27%  B15 16 /53%  B22 9 /30%  

B02 10 /33%  B09 13 /43%  B16 5 /17%  B23 3 /10%  

B03 8 /27%  B10 12 /40%  B17 9 /30%  B24 13 /43%  

B04 8 /27%  B11 11 /37%  B18 22 /73%  B25 10 /33%  

B05 ------  B12 3 /10%  B19 10 /33%  B26 4 /13%  

B06 28 /93%  B13 6 /20%  B20 7 /23%  B27 4 /13%  

B07 12 /40%  B14 28 /93%  B21 6 /20%  B28 17 /57%  

  B29 8 /27%  

 

 

 

bardzo dobry 
[PROCENTOWE] (2) 

dostateczny 
[PROCENTOWE] (3) 

dopuszczający  
[PROCENTOWE] (8) 

niedostateczny  
[PROCENTOWE] (15) 

Rozkład % wyników dla poszczególnych ocen 
(28 uczniów kl. 8b) 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczajacy niedostateczny 

bdb       90-100% 
db         75-89% 
dst         51-74% 
dop        31-50% 
ndst        0-30% 



 
Zadanie nr 19, które sprawił uczniom najwięcej trudności wymagało od uczniów 

obliczenia liczby konkurencji zaplanowanych z okazji dnia sportu. Uczniowie, którzy  

poradzili sobie z obliczeniem ułamka, nie poradzili sobie  z zapisem warunku, który 

prowadził do obliczenia konkurencji planowanych do przeprowadzenia podczas dnia sportu. 

Wnioski po przeprowadzonym próbnym egzaminie: 

 Ćwiczyć podstawowe sprawności matematyczne niezbędne do rozwiązywania 

zadań; 

 Stwarzać okazję do wykorzystania wyuczonego materiału w różnych zadaniach; 

 Wdrażać do sprawdzania otrzymanych wyników z warunkami zadania. 

 

 

 

3.JĘZYK ANGIELSKI 

Klasa 8a, 8b 

Analiza próbnych egzaminów przeprowadzonych w pierwszym i drugim półroczu 

Przeprowadziła i opracowała: Marlena Szczepanik 

              Badanie osiągnięć z języka angielskiego w klasach 8 zostało opracowane na 

podstawie przeprowadzonych w pierwszym i drugim półroczu bieżącego roku szkolnego 

próbnych egzaminów ósmoklasisty. Obszar badania dotyczył stopnia opanowania w zakresie 

poszczególnych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji 

językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź 

pisemna.  

 

Poniższa tabela przedstawia procentowy wynik uzyskany przez uczniów podczas egzaminów. 

 

Uczeń 

Klasa 8a 

wynik % 

 

Klasa 8a 

wynik % 

 

Klasa 8b 

wynik % 

 

Klasa 8b 

wynik % 

 

01 50 41 20 25 

02 45 38 61 57 

03 67 38 30 23 

04 21 - 35 20 

05 40 - 85 - 

06 26 30 45 40 

07 55 - 30 41 

08 62 68 23 40 

09 65 67 21 20 

10 78 77 - 53 



11 15 20 33 42 

12 73 50 50 29 

13 68 65 13 32 

14 55 57 60 43 

15 18 18 30 30 

16 - 73 17 23 

17 73 60 23 27 

18 50 50 73 52 

19 33 35 33 23 

20 48 63 37 30 

21 46 - 57 53 

22 57 55 27 38 

23 13 27 15 16 

24 50 57 13 86 

25 36 32 92 31 

26 90 77 17 30 

27 88 82 33 45 

28 -------- --------- 83 66 

29 -------- --------- 45 46 

  



 

Rozumienie ze słuchu 

Cztery zadania w każdym z arkuszy sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, w 

tym ostatnie zadanie 4 łączyło się ze znajomością funkcji językowych. Trzy zadania miały 

formę zamknięta – test wyboru, dopasowywanie usłyszanych wypowiedzi do podanych zdań 

oraz dobieranie reakcji do osób. Jedno zadanie miało otwartą formę i wymagało uzupełnienia 

luk w języku angielskim i ono okazało się najtrudniejsze. 

Znajomość funkcji językowych  

Trzy zadania w obu arkuszach badały znajomość funkcji językowych w tym jedno 

wspomniane już wcześniej poprzez słuchanie. Zadania, w których uczniowie dobierali reakcję 

do opisanych w języku polskim sytuacji okazały się najprostsze. Uzupełnianie fragmentów 

wypowiedzi w mini dialogach również nie sprawiło większości zdających trudności. Obszar 

ten uzyskał najwyższy wynik procentowy z wszystkich badanych. 

Rozumienie tekstów pisanych 

Ta część arkusza składa się z trzech zadań zamkniętych i jednego otwartego. W zadaniach 

zamkniętych uczniowie dopasowywali: osoby do miejsc, zdania do tekstu oraz wybierali 

jedną opcję spośród trzech jako odpowiedź w pytaniach dotyczących zrozumienia tekstu. 

Ostatnie zadanie wymagało od uczniów zrozumienia tekstu napisanego w języku angielskim i 

uzupełnienia na jego podstawie luk w tekście w języku polskim. Chociaż jest to nowy typ 

ćwiczenia, które pojawiło się razem z wprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty, zdający 

poradzili sobie z nim dobrze. 

Znajomość środków językowych  

Trzy zadania w każdym z arkuszy sprawdzały znajomość środków językowych. Zarówno 

zadanie 11. jak i 12. to zadania zamknięte. Pierwsze z nich sprawdzało przede wszystkim 

znajomość środków leksykalnych, natomiast drugie – znajomość struktur gramatycznych. 

Uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniem 11 – test luk sterowanych, niż z zadaniem 12 – 

5,3 

6,2 
5,9 

5 
4,5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rozumienie ze 
słuchu 

Znajomośc funkcji 
językowych 

Rozumienie 
tekstów pisanych 

Znajomość 
środków 

językowych 

wypowiedź 
pisemna 

Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów 
umiejętności 



test jednokrotnego wyboru. Zauważyć jednak należy, iż jednocześnie były one znacznie 

łatwiejsze dla zdających niż zadanie 13., które wymagało od ucznia samodzielnego 

sformułowania odpowiedzi, przy wykorzystaniu w odpowiedniej formie wyrazów podanych 

w nawiasach oraz dodaniu – jeśli to konieczne – innych wyrazów, tak aby otrzymać zdania 

logiczne i gramatycznie poprawne. 

Wypowiedź pisemna  

Zdający mieli za zadanie zredagować w obu przypadkach krótką wiadomość e-mail. 

Realizując poszczególne podpunkty polecenia, zdający musieli wykazać się między innymi 

umiejętnością opisywania ludzi i miejsc, opowiadania o czynnościach i doświadczeniach z 

teraźniejszości, opisywania upodobań, wyrażania i uzasadniania swoich opinii, 

przekazywania informacji i wyjaśnień, udzielania rady oraz instruowania. 

Zdający oceniani byli w kryteriach spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków 

językowych, treści oraz  poprawności środków językowych. 

 

Wnioski do dalszej pracy :  

 Jednym z wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej jest 

rozwijanie przez ucznia świadomości językowej. Stopień opanowania tego 

wymagania nie jest bezpośrednio sprawdzany w zadaniach egzaminacyjnych, 

jednak doskonalenie tej umiejętności jest bardzo ważne. Konieczne jest 

zwracanie uwagi uczniów na specyfikę danego języka, swoisty sposób wyrażania 

znaczeń naturalny dla rodzimych użytkowników. Uczenie zwrotów 

grzecznościowych oraz automatyzowanie u uczniów reakcji w typowych 

sytuacjach komunikacyjnych jest szczególnie istotne w zadaniach 

sprawdzających umiejętność reagowania językowego oraz tworzenia wypowiedzi 

pisemnej. Ograniczy to stosowanie przez uczniów dosłownych tłumaczeń (tzw. 

kalek językowych), które często prowadzą do zakłócenia komunikacji. 

 

 Na podstawie wyborów odpowiedzi dokonanych przez uczniów w zadaniach 

zamkniętych można stwierdzić, że zdający często udzielają odpowiedzi, sugerując 

się pojedynczymi słowami występującymi w tekstach, a za mało uwagi zwracają 

na kontekst, w jakim te słowa są użyte. Bardzo ważne jest, aby analizować z 

uczniami powiązania tekstu z poszczególnymi opcjami odpowiedzi w zadaniu. 

Wskazane jest, by rozwiązując zadania zamknięte, uczniowie potrafili uzasadnić 

zarówno wybór opcji właściwej, jak i powody odrzucenia odpowiedzi, które są 

dystraktorami w zadaniu. 

 

 Zdający uzyskali wyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających ogólne 

rozumienie tekstu niż zadań sprawdzających umiejętność znajdowania w tekście 

określonych informacji. Zawarte w tekście i zadaniu treści zwykle są wyrażone 

przy pomocy wyrażeń synonimicznych, w związku z czym identyfikowanie i 

zestawianie ze sobą wyrażeń o podobnych znaczeniach jest bardzo przydatne i 

powinno być regularnie ćwiczone na lekcjach. 



 Większym wyzwaniem dla uczniów są zadania otwarte niż zadania zamknięte. 

Należy jednak zauważyć, że zadanie otwarte, sprawdzające przetwarzanie 

wypowiedzi, w którym należało przekazać w języku polskim informacje 

sformułowane w języku angielskim, przysporzyło uczniom najmniej trudności. 

Wnioskować więc można, że ósmoklasiści rozumieli teksty, a niskie wyniki w 

pozostałych zadaniach otwartych uzyskiwali, gdyż mieli problem ze 

sformułowaniem odpowiedzi w języku angielskim z powodu ograniczonego 

zasobu środków leksykalno-gramatycznych. W związku z tym należy 

systematycznie pracować nad wzbogacaniem zasobu środków językowych, by 

ósmoklasiści potrafili swobodnie udzielać odpowiedzi w języku obcym. Warto 

również zachęcać uczniów do przyswajania nie tylko pojedynczych słów, ale 

całych zwrotów i wyrażeń typowych dla języka angielskiego. Ważne jest też, by 

stosować je na lekcji w odniesieniu do różnych sytuacji życia codziennego. 

Ponadto w zadaniach z luką należy zwracać szczególną uwagę, by uczniowie 

sprawdzali, czy ich odpowiedź pasuje do tzw. otoczenia luki, tj. łączy się logicznie 

ze zdaniami / fragmentami zdań, które są w jej sąsiedztwie. 

 Analiza wypowiedzi pisemnych ósmoklasistów pokazuje, że część zdających w 

ogóle nie podejmuje próby sformułowania wypowiedzi pisemnej. Warto zachęcać 

uczniów do redagowania wypowiedzi pisemnej, której satysfakcjonująca 

realizacja jest możliwa przy użyciu podstawowych środków językowych. 

 

ZESTAWIENIE ŚREDNICH  UZYSKANYCH PRZEZ 13 KLAS [325 uczniów] 

PODCZAS  BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Lp KLASA PRZEDMIOT ŚREDNIA/ilość ocen ndst 

1. 4a Język polski 79%  [1] 

2. 6a Język polski 69% [1] 

3. 8a Język polski 68% [1] 

4. 8b Język polski 47% [9] 

5. 4b Matematyka 66% [2] 

6. 5a Matematyka 57% [5] 

7. 6d Matematyka 38% [7] 

8. 7b Matematyka 83% [0] 

9. 8b Matematyka 35% [12] 

10. 8a Język angielski 51% [5] 

11. 8a Język angielski 51% [3] 

12. 8b Język angielski 39% [10] 

13. 8b Język angielski 38% [9] 

14      Średnia szkoły                                    55,5% [65] 
 



XI. Wyniki badań wynikające w wywiadu z wicedyrektorem 

szkoły, obserwacji i analizy dokumentacji szkolnej 

         W celu pozyskania informacji przeanalizowano dokumenty szkolne dotyczące  realizacji 

podstawy programowej.  Na podstawie dokumentacji można stwierdzić, że wychowawcy 

klas, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich 

wychowanków [analiza średnich ocen semestralnych i rocznych ] 

            Nauczyciele po każdym półroczu  przygotowują sprawozdania podsumowujące , które 

przedstawiają na posiedzeniu Rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane 

dotyczące realizacji planów dydaktyczno-wychowawczych, analizy mocnych i słabych stron 

klas  , sposoby pracy z uczniem słabym i zdolnym oraz wnioski do dalszej pracy. 

           Analiza dzienników elektronicznych  poszczególnych klas II etapu edukacyjnego 

wykazała, że   uczniowie w większości uzyskują oceny pozytywne, co świadczy o 

opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.   

Potwierdzają to również wyniki z przeprowadzonych badań osiągnięć edukacyjnych 325 

uczniów naszej szkoły. Średnia ocen 13 klas uczestniczących w badaniu wyniosła 55,5% , 

uzyskano 260 ocen pozytywnych co stanowi    80% wszystkich ocen.     

           Wszyscy nauczyciele w swoich planach dydaktycznych ujmują treści podstawy 

programowej  a w dziennikach lekcyjnych wpisują tematy, które realizują w oparciu o 

podstawę programową. Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie, a ilość stawianych 

ocen jest z reguły proporcjonalna do  ilości godzin dydaktycznych.                  

           Analizując dzienniki dodatkowe można stwierdzić ,że uczniowie mający trudności w 

opanowaniu treści zawartych w  podstawie programowej mają możliwość uczestniczenia w  

zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych na podstawie Opini PPP czy wniosek nauczyciela, albo 

zajęciach zorganizowanych w ramach opieki psychologiczno - pedagogicznej. 

 Na podstawie wywiadu z wicedyrektorem szkoły stwierdzono, że: 

 W dokumentacji Dyrekcji szkoły znajduje się podstawa programowa i szkolny zestaw 

programów nauczania; 

 Dyrektor szkoły co roku monitoruje realizację podstawy programowej, czyli 

-W miesiącu  czerwcu Dyrekcja szkoły analizuje wnioski nauczycieli o dopuszczenie do 

użytku szkolnego programów nauczania, we wniosku nauczyciel oświadcza, że wybrany 

program nauczania pozwala na realizacje wszystkich treści zawartych w  podstawie 

programowej z poszczególnych  przedmiotów.  

 

-Do 20 września każdego roku Dyrekcja gromadzi opracowaną przez nauczycieli 

dokumentację dotyczącą realizacji  podstawy programowej czyli  plany dydaktyczne i 

plany wynikowe z danego przedmiotu na dany rok szkolny a następnie je analizuje;  

 

- W ciągu roku przeprowadza  kontrole poprawności prowadzenia dzienników lekcyjnych 

tj. czy  wszystkie tematy są odnotowywane i nie ma braków w zapisie frekwencji. 

 

- Analizuje sprawozdania o stopniu realizacji podstawy programowej- 2 razy w roku 

szkolnym podczas posiedzeń rady pedagogicznej [ podsumowanie pracy w I i II półroczu] 

 



- Dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli i ocenia je głównie pod 

kątem realizacji treści z  podstawy programowej oraz poziomu osiągnięć edukacyjnych 

uczniów; 

 

 Nauczyciele znają i w pełni realizują podstawę programową, co do ilości wymaganych 

godzin oraz co do treści podstawy dla danego przedmiotu; 

 

 W przypadku trudności z realizacją  podstawy programowej nauczyciele są zobowiązani 

do zgłaszania ich dyrektorowi szkoły. 

.W celu realizacji wymaganej ilości godzin poszczególnych przedmiotów podejmowane 

są następujące działania:  

a) w przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela spowodowanej 

chorobą dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków organizuje zastępstwa                  

i przydziela godziny nauczycielom tych samych lub pokrewnych przedmiotów;  

b) przy układaniu planu analizuje się kalendarz roku szkolnego i w miarę możliwości 

planuje zajęcia w wymiarze 1 godz. tygodniowo, w dniach w których nie przypadają dni 

świąteczne lub inne dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

 

 Procesy edukacyjne są planowane i realizowane z uwzględnieniem zalecanych warunków  

i sposobu realizacji wskazanych w nowej podstawie programowej; 

 

 Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poprawnie pod względem metodycznym i 

merytorycznym, uczniowie w większości znają cele lekcji, wiedzą czego uczą się na 

lekcji, są wspierani przez nauczycieli. Czas na lekcjach wykorzystywany jest właściwie.  

 

 Co roku wybierany jest zespół nauczycieli, który przeprowadza szczegółową analizę 

egzaminów kończących II etap edukacyjny. W tym roku po raz pierwszy analizowano i 

wyciągano wnioski z egzaminu ósmoklasisty w 2019r.Wnioski wynikające z analizy 

nauczyciele uwzględniają w swojej pracy 

 

 Programy nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane są w 

sprzyjających warunkach i dobrze wyposażonej bazie lokalowej w pomoce dydaktyczne. 

Baza dydaktyczna uzupełniana jest przez nauczycieli, którzy również samodzielnie 

przygotowują materiały dydaktyczne, co potwierdza się w trakcie obserwacji zajęć oraz 

jak wynika z ankiety skierowanej do nauczycieli. 

 

 Dzięki zastosowaniu przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobów realizacji  

podstawy programowej kształtowane są następujące postawy uczniów: uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, gotowość do pracy zespołowej.  

 

 Należy zwracać uwagę uczniom na to, że właściwa atmosfera w czasie zajęć, sprzyja 

procesowi uczenia się, uczniowie powinni odnosić się do siebie życzliwie, pomagać sobie 

nawzajem. Należy eliminować przypadki wyśmiewania w czasie zajęć z uczniów 

popełniających błędy.  

 

 

 



XII. Analiza egzaminu ósmoklasisty 

 [rok szkolny 2018/2019] 

1.Język polski         
[Opracowany przez  Ewę Chronowską] 

Opis arkusza standardowego 

 
       Na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie rozwiązywali 

zadania zamknięte i otwarte obejmujące treści zapisane w podstawie programowej dla II 

etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej            oraz dla klas VII i VIII 

ośmioletniej szkoły podstawowej. Zadania sprawdzały stopień opanowania umiejętności 

zawartych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych        w obu ww. podstawach 

programowych. 

     Podstawa programowa wprowadza listę lektur obowiązkowych oraz wymaga znajomości 

ich treści i problematyki. Zadania w arkuszu bezpośrednio odnosiły się do trzech lektur: 

„Małego Księcia”, „Kamieni na szaniec”, „Syzyfowych prac”, pośrednio – do wszystkich 

pozycji znajdujących się na liście lektur obowiązkowych. 

       Arkusz standardowy zawierał 22 zadania. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 

można było uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 15 punktów (30%)      za rozwiązanie 

zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz                    i na dobieranie) oraz 35 

punktów (70%) za rozwiązanie zadań otwartych. 

      Arkusz składał się z dwóch części. 

      Pierwsza część zawierała 21 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów 

zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu „Małego Księcia” Antoine’a de 

Saint-Exupéry’ego) oraz tekstu nieliterackiego („Początki kina” Krzysztofa Teodora 

Toeplitza). Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały      m. in. umiejętność wyrażania 

opinii na dany temat, interpretacji tekstu kultury           – plakatu i napisania zaproszenia oraz 

znajomość wybranych lektur obowiązkowych. 

     W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź       o 

charakterze argumentacyjnym – rozprawkę albo wypowiedź o charakterze twórczym – 

opowiadanie. 

 

 Podstawowe dane statystyczne 
 

Wskaźnik Wyjaśnienie Wartość 

wskaźnika 

Komentarz 

Liczba 

piszących 

 46 Wszyscy uczniowie rozwiązywali 

zadania z zestawu standardowego. 

Łatwość 

zestawu 

Stosunek punktów uzyskanych 

przez wszystkich uczniów        

do maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania. 

0,69 Egzamin był dla uczniów 

umiarkowanie trudny. Warto jednak 

zauważyć, że jest to maksymalny 

wynik w tym przedziale. Przedział 



umiarkowanie trudny to 0,50-0,69, 

natomiast od 0,70 zaczyna się 

przedział łatwy. 

Średnia Suma wszystkich uzyskanych 

punktów podzielona przez ich 

liczbę. 

34,3 Średnio uczeń uzyskał 34 punkty  

na 50 możliwych, tzn. opanował 

68,6% umiejętności mierzonych   

na egzaminie. 

Mediana Wynik środkowy spośród 

wyników uporządkowanych 

rosnąco lub malejąco. 

36 Wynik środkowy 36 stanowi 72% 

punktów. 

Modalna Wynik, który w badanej grupie 

powtarza się najczęściej. 

37 7 uczniów osiągnęło wynik 37 

punktów. 

Wynik 

maksymalny 

 48 2 uczniów osiągnęło wynik 48 

punktów. 

Wynik 

minimalny 

 9 1 uczeń uzyskał wynik 9 punktów. 

Rozstęp 

wyników 

Różnica między najwyższym      

a najniższym osiągniętym 

wynikiem. 

39  

 



 
 

           Na wykresie można zauważyć, że zdecydowana większość wyników zajmuje jego 

prawą część. Piszący otrzymywali liczbę punktów zbliżoną do wyniku średniego    (34 pkt.) i 

powyżej niego. Nie było uczniów, którzy otrzymali od 0 do 8 punktów, nikt nie zdobył 

maksymalnej liczby, czyli 50 punktów.    

65% uczniów uzyskało wynik równy lub wyższy od średniego wyniku szkoły. 
 



 

 
Na zestawieniu średnich wyników ósmoklasisty widać, że w naszej szkole klasa A uzyskała 

75%, a klasa B - 62% punktów. 

Wynik średni szkoły wynosi 68,6%. Jest wyższy od średnich wyników gminy, powiatu, 

województwa i całego kraju. 

 
 

 

 
 

 



 

 
           Kolejny wykres przedstawia średnie wyniki w zakresie poszczególnych obszarów 

umiejętności. Ósmoklasiści na tegorocznym egzaminie najlepiej poradzili sobie          z 

zadaniami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego i 

kulturowego – średni wynik to 80%. Ponad połowa (57%) uczniów przystępujących do 

egzaminu opanowało kompetencje z zakresu kształcenia językowego. Z kolei 69% uczniów 

wykazało się umiejętnościami sprawdzanymi w zadaniach dot. tworzenia wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 



Skala staninowa 
 

Stanin Nazwa pozycji na skali Przedział wyników (w %) 

1. najniższy 9-41 

2. bardzo niski 42-50 

3. niski 51-55 

4. niżej średni 56-60 

5. średni 61-64 

6. wyżej średni 65-68 

7. wysoki 69-73 

8. bardzo wysoki 74-78 

9. najwyższy 79-95 

 
        Znając średni wynik szkoły, możemy przypisać mu odpowiedni stanin. Powyższa tabela 

przedstawia przedziały procentowe skali staninowej. 

Wynik z języka polskiego plasuje naszą szkołę w staninie 7 – wysokim. 

 
 Spostrzeżenia dot. całego arkusza egzaminacyjnego 

 

           Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie 2., które nawiązywało             do 

fragmentu tekstu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książę”.    

Zadanie sprawdzało, czy uczniowie opanowali umiejętność rozumienia dosłownego                

i przenośnego znaczenia wyrazów w wypowiedzi. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, 

należało odczytać sens przenośny wyrazu „oswojenie” w kontekście przytoczonego 

fragmentu „Małego Księcia”. W zestawieniu ogólnopolskim zadanie poprawnie rozwiązało 

94% uczniów, w naszej szkole 100% uczniów. 

           Bardzo łatwe okazały się również zadania: 7, 8.1, 10 oraz 16.1, które sprawdzały 

znajomość lektur obowiązkowych, umiejętność odbioru tekstów kultury  oraz kompetencje     

z zakresu kształcenia językowego. 

W każdym z tych zadań ponad 90% ósmoklasistów z naszej szkoły  wskazało poprawną 

odpowiedź. 

            Największe trudności tegorocznym ósmoklasistom sprawiło zadanie 15. 

Zadaniem zdających było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy słowa Mirosława Przylipiaka 

mają związek z tekstem „Początki kina”. Aby poprawnie wykonać zadanie, należało wykazać 

się umiejętnością rozumienia tekstu kultury i wyciągnąć wnioski, odwołując się do informacji 

zawartych w tekście Krzysztofa Teodora Toeplitza. W zestawieniu ogólnopolskim zadanie 

poprawnie rozwiązało  48% uczniów, w naszej szkole 61% uczniów. 

 

          Umiejętność tworzenia dłuższej formy wypowiedzi – nie krótszej niż 200 wyrazów    – 

sprawdzano zadaniem 22. Uczniowie mieli do wyboru dwie formy wypowiedzi: wypowiedź  

o charakterze argumentacyjnym (rozprawka) lub wypowiedź o charakterze twórczym 

(opowiadanie). Należy zaznaczyć, że każdy temat wymagał odwołania do lektury 

obowiązkowej. 



          Uczniowie, wybierając temat 1. w zadaniu 22., mieli rozważyć problem, czym lepiej 

kierować się w relacjach międzyludzkich – sercem czy rozumem, oraz zilustrować argumenty 

przykładami z lektury obowiązkowej i z innego tekstu literackiego.  Aby otrzymać 

maksymalną liczbę punktów, należało napisać rozprawkę w całości odnoszącą się do 

problemu zawartego w poleceniu i uwzględnić wszystkie wymagania w nim wskazane. 

Ponadto oczekiwano, aby uczniowie wykazali się wnikliwą argumentacją, a przedstawione 

przez nich argumenty zostały zilustrowane funkcjonalnie wykorzystanymi przykładami                

z lektury obowiązkowej i innego tekstu literackiego. Ważne było również odpowiednie 

uporządkowanie argumentów. Istotnym kryterium przy pisaniu wypracowania była również 

poprawność merytoryczna. 

            Temat 2. zamieszczony w arkuszu egzaminu ósmoklasisty sprawdzał umiejętność 

redagowania opowiadania. Jako autorzy tekstu ósmoklasiści mieli stworzyć świat 

przedstawiony, twórczo wykorzystując treść lektury obowiązkowej, wybrać rodzaj narracji     

i konsekwentnie ją prowadzić, zdecydować o kompozycji i języku tekstu. Zadanie polegało na 

napisaniu opowiadania o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia, podczas których lis 

przekonuje się, czy chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą w czasie podróży. Uczniowie mieli 

napisać opowiadanie twórcze zawierające co najmniej 200 wyrazów w taki sposób, aby 

wykazać się znajomością lektury „Mały Książę” oraz inwencją twórczą. 

Zarówno w rozprawce, jak i opowiadaniu oceniane były również: kompozycja tekstu, styl, 

język, ortografia i interpunkcja. 

 

             Analiza wyników pozwala wyciągnąć wnioski, że większość piszących poprawnie 

zredagowała wypowiedź pisemną na podany temat, funkcjonalnie wykorzystała 

przykłady z lektury obowiązkowej, potrafiła wyróżnić graficznie poszczególne części 

pracy akapitami lub interliniami oraz sprostała wymaganiom dotyczącym stylu 

wypowiedzi. 

Zarówno w zestawieniu ogólnopolskim, jak i w naszej szkole najsłabsze wyniki 

uczniowie osiągnęli w kryteriach dot. poprawności językowej, ortograficznej              

i interpunkcyjnej. Wynika to z tego, że w całej pracy liczącej co najmniej 200 (a często 

ok. 300) słów można było popełnić tylko 3 błędy ortograficzne   oraz 5 interpunkcyjnych. 

Biorąc pod uwagę, że opowiadanie dotyczyło lektury   „Mały Książę”, już w samym 

tytule można było przekroczyć liczbę błędów ortograficznych dopuszczalną w całym 

wypracowaniu. 

 

W dalszej pracy dydaktycznej należy zwrócić uwagę na: 

 

 kształtowanie umiejętności argumentowania, zachęcanie uczniów                

do formułowania i uzasadniania swojego zdania poprzez odwołanie 

się         do przykładów z utworów literackich i życia codziennego, 

 stosowanie w opowiadaniu elementów twórczych, takich jak: opis, 

charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, 

puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja, 

 doskonalenie poprawności językowej poprzez wprowadzenie 

różnorodnych ćwiczeń redakcyjnych, 

 doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. 
              

 

 



 

2.Matematyka 
[Opracowany przez Monikę Oleksy] 

 

            Do sprawdzianu ósmoklasisty przystąpiło 46 uczniów z dwóch klas ósmych.  Arkusz 

egzaminacyjny w wersji  standardowej zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie 

wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) 

za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych. 

Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których 

należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w trzech zadaniach typu prawda-fałsz − 

ocenić prawdziwość zdań, a w jednym − wskazać poprawne uzupełnienia dwóch zdań. 

Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści i występujących w nich 

elementów graficznych, zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz 

sformułowania odpowiedzi. Czas trwania sprawdzianu wynosił90minut.  

1. W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące zadań którymi sprawdzano 

poszczególne umiejętności oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za ich prawidłowe 

rozwiązanie. 

Numer 

obszaru 

standardu 

Obszar standardów 

wymagań egzaminacyjnych 

 

Liczba punktów 

 

Numery zadań 

I Sprawność rachunkowa 7 1,2,3,4,5,8,10 

II Wykorzystywanie          

i tworzenie informacji 

4  

9,11,12,13, 

III Wykorzystanie i 

interpretowanie 

reprezentacji 

6  

6,7,16,17 

IV Rozumowanie 

i argumentacja 

13 18,19,14,15,20,21 

                         Ogółem 30 

 

            Egzamin ósmoklasisty z matematyki badał poziom opanowania przez zdających 

umiejętności określonych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej 

szkoły podstawowej oraz dla klas VII       i VIII ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Celem sprawdzianu było zbadanie w jakim stopniu uczniowie kończący ósmą klasę szkoły 

podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. 

2. Zestawienie podstawowych danych statystycznych z wyników egzaminu ósmoklasisty w  

SP          w Chełmcu z matematyki. 

Wskaźnik  Wartość wskaźnika 



Liczba piszących  46 

Łatwość zestawu 
0,55 

Sprawdzian był dla uczniów umiarkowanie trudny. 

Trudność zestawu  0,45 

Średnia  

14,15 

Oznacza to, że statystyczny uczeń opanował 47% czynności 

mierzonych na sprawdzianie. Uzyskał średnio ok. 14 punktów na 

30 możliwych. 

Mediana  

15 

Środkowy uczeń w uporządkowanym rosnąco lub malejąco 

rozkładzie wyników uzyskał 15 punktów. Stanowi to 50% 

wszystkich punktów. 

Modalna  
17,15 

Najczęściej osiągany przez uczniów wynik (po 7 uczniów). 

Odchylenie 

standardowe 

7,66 

Przyjmując, że średni wynik uczniów na sprawdzianie wynosi 15 

punktów,  a odchylenie standardowe 7,66. Oznacza, że około 62% 

wyników uczniów (46 osób) to wyniki w przedziale od 7,34 do 

22,66 punktu. 

Wynik 

maksymalny  

27 

Najwyższy wynik uzyskali: Aleksandra Dobosz, Artur Świder 

Wynik minimalny  2 - Basta Justyna,  3 - Emilia Leśniak. 

Rozstęp wyników  
25 

Uczniowie uzyskiwali wyniki w zakresie od 2 do 27 punktów. 

 

        Wartość wskaźnika łatwości zadania lub zestawu zadań można wykorzystać do 

interpretacji trudności testu, podtestów czy zadań. Do interpretacji zastosowano poniższą 

tabelę. 



Wykres i tabela umieszczone poniżej ukazują stopień trudności poszczególnych zadań w 

całym arkuszu egzaminacyjnym.  

 

Wartość wskaźnika łatwości i jego interpretacja. 

Wartość wskaźnika 

łatwości 

Interpretacja Numery zadań Liczba 

zadań 

0,00 –  0,19 bardzo trudny - - 

0,20 –  0,49 Trudny 1,2, 3, 10,13, 14, 15,17,19,20, 

21  

11 

0,50  –  0,69 
umiarkowanie 

trudny 
4,6, 8, 9, 12,18 6 

0,70 – 0,89 Łatwy 5, 7,11, 16,  4 

0,90 – 1,00 bardzo łatwy - - 

 

 

 

 

 

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (w procentach) 



 

Skala staninowa  

Znając średni wynik szkoły, możemy przypisać mu odpowiedni stanin. Poniższa tabela 

przedstawia przedziały procentowe skali staninowej dla matematyki na egzaminie 

gimnazjalnym.  

I tak wynik z matematyki zajmuje 6 miejsce w tabeli co oznacza – 6 stanin – wyżej średni. 

 

Stanin Nazwa Matematyka 

1 najniższy 10 – 22 

2 bardzo niski 23 – 29 

3 niski 30 – 34 

4 niżej średni 35 – 39 

5 średni 40 – 44  

6 wyżej średni 45 – 50 

7 wysoki 51 – 57 

8 bardzo wysoki 58 – 66 

9 najwyższy 67 – 94 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie:  

              Poziom wykonania wszystkich zadań z tegorocznego arkusza zastosowanego na 

egzaminie ósmoklasisty wyniósł 47% - był to stanin szósty. Jest on zróżnicowany i dla 

zadań zamkniętych przyjmuje wartości od 33% do 82%, a dla zadań otwartych – od 24% do 

69%. Na egzaminie sprawdzany był szeroki zakres zagadnień z podstawy programowej – od 

działań na liczbach naturalnych (np. zadania 2., 5.), potęgach (zadanie 3.), pierwiastkach 

(zadanie 4.), poprzez stosowanie podziału proporcjonalnego (zadanie 6.), obliczanie średniej 

arytmetycznej (zadanie 7.), wykonywanie działań na wyrażeniach algebraicznych (zadania 8., 

10.), po szereg zagadnień z zakresu geometrii płaskiej (zadania 9., 10., 11., 12., 13., 20., 21.) 

oraz przestrzennej (zadania 14., 15.). Wiele zadań wymagało budowania modelu 

matematycznego, w których problem do rozwiązania osadzony był w kontekście praktycznym 

(zadania 1., 5., 6., 7., 14., 16., 17., 18., 19., 20.).   

Zagadnienia, których rozwiązanie sprowadzało się do operowania wyrażeniami 

arytmetycznymi, były łatwiejsze od tych, które wymagały tworzenia i przekształcania 

wyrażeń algebraicznych czy też dostrzegania zależności, co było szczególnie widoczne na 

przykładzie zadań odnoszących się do zagadnień z geometrii. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że ósmoklasiści stosują różne, nieszablonowe metody rozwiazywania problemów. Do 

najczęściej popełnianych błędów należą   zarówno te rachunkowe, jak i wynikające z 

zastosowania metody rozwiązania, czy też takie, których źródłem jest nieuważna analiza 

treści zadania albo polecenia.  

 

           Wnioski, do dalszej pracy, które wynikają z analizy wyników  egzaminu 

ósmoklasisty  w roku 2018/19 pomocne w planowaniu pracy dydaktycznej i  zgodnie z 

założeniami podstawy programowej, to:  

-  wdrażanie uczniów do przedstawiania danych z zadania w postaci rysunków, grafów, 

tabel, diagramów, które porządkują informacje i ułatwiają dobór odpowiedniej strategii 

rozwiązania problemu, 

-   ćwiczenie umiejętności budowania figur geometrycznych zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w treści zadania, np. wycinanie figur z papieru, budowanie z klocków brył o 

różnych kształtach, obserwacja brył z różnych perspektyw itp.   

- ćwiczenie umiejętności szacowania wartości różnych wyrażeń arytmetycznych, a w 

szczególności takich, które zawierają potęgi i pierwiastki (np. przybliżanie ich wartości 

liczbami całkowitymi), 

-  ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz zwracanie uwagi na 

konieczność dokonywania szczegółowej analizy zadania,  

- wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanego wyniku z warunkami zadania, 

 - kształcenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między obiektami 

matematycznymi, wyciągania wniosków na ich podstawie oraz tworzenia argumentów 

potwierdzających uzasadnianą tezę, 

-  zachęcanie uczniów do słownego opisywania kolejnych etapów rozwiązania zadania, 



-  kształcenie umiejętności zapisu rozwiązań zadań za pomocą symboli i pojęć 

matematycznych, 

-  stwarzanie okazji poprzez organizowanie pracy uczniów w parach, grupach do 

rozwiązywania problemów matematycznych różnymi sposobami, 

-   wykorzystanie sytuacji z życia codziennego do doskonalenia umiejętności 

rachunkowych niezbędnych do poprawnego rozwiązywania zadań matematycznych, 

 

3.Język angielski 
[Opracowany przez  Joannę Oratowską] 

Rozumienie ze słuchu  

             Wyniki uzyskane w obszarze rozumienia ze słuchu pokazują, że uczniowie lepiej 

poradzili sobie z rozumieniem tekstu jako całości niż ze znajdowaniem w tekście określonych 

informacji. Poziom wykonania poszczególnych zadań był dość zróżnicowany. 

              Szczególnie dużo trudności przysporzyła zdającym luka 3.1. w zadaniu otwartym. 

Zdający najczęściej uzupełniali tę lukę dosłownym zapisem z nagrania, tj. 3 to 5 (three to 

five). Jednakże w zadaniu wymagane było podanie maksymalnej liczby osób, z której może 

składać się grupa, a wówczas jedynie odpowiedź five/5 jest poprawna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedź pisemna  

Zdający mieli za zadanie zredagować krótką wiadomość e-mail z propozycją wyjazdu            

w polskie góry dla grupy przyjaciół z Anglii. Realizując poszczególne podpunkty polecenia, 

zdający musieli wykazać się między innymi umiejętnością opisywania ludzi i miejsc, 

opowiadania o czynnościach i doświadczeniach z teraźniejszości, opisywania upodobań, 

wyrażania i uzasadniania swoich opinii, przekazywania informacji i wyjaśnień, udzielania 

rady oraz instruowania. 

Najwyższy średni wynik w tym zadaniu zdający uzyskali w kryterium spójności i logiki 

wypowiedzi (63%). Niższy był wynik za zakres środków językowych (55%) oraz treść (58%). 

Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali w kryterium poprawności środków językowych 

(43%). 

Wnioski i rekomendacje :  

• Wyniki egzaminu pokazują, że zdający uzyskali wyższe wyniki za rozwiązanie zadań 

sprawdzających ogólne rozumienie tekstu niż zadań sprawdzających umiejętność 

znajdowania w tekście określonych informacji. Zawarte w tekście i zadaniu treści 

zwykle są wyrażone przy pomocy wyrażeń synonimicznych, w związku z czym 

Rozumienie tekstów pisanych 

          W obszarze rozumienia tekstów pisanych zdający lepiej poradzili sobie z zadaniami                                                 

sprawdzającymi umiejętność ogólnego rozumienia tekstu niż z zadaniami sprawdzającymi                                          

umiejętność znajdowania w tekście określonych informacji. Trudniejsze były zadania   

sprawdzające określanie kontekstu wypowiedzi oraz określanie intencji autora/nadawcy tekstu. 

  

 Znajomość funkcji językowych  

           W obszarze reagowania językowego sprawdzane były różnorodne umiejętności: wyrażanie 

zgody       i opinii, zgadzanie się z opinią innych osób, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 

wyjaśnień, ostrzeganie, instruowanie, udzielanie rady oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych. 

Wśród zadań sprawdzających umiejętność reagowania językowego stosunkowo łatwe okazało się 

zadanie 5., które polegało na dobraniu właściwych reakcji do sytuacji opisanych w języku polskim. 

Najwięcej trudności w tej części arkusza przysporzyło zdającym zadanie 6., wymagające 

samodzielnego sformułowania reakcji adekwatnej do przedstawionej sytuacji komunikacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



identyfikowanie i zestawianie ze sobą wyrażeń o podobnych znaczeniach jest bardzo 

przydatne i powinno być regularnie ćwiczone na lekcjach. 

• Na podstawie wyborów odpowiedzi dokonanych przez uczniów w zadaniach 

zamkniętych można stwierdzić, że zdający często udzielają odpowiedzi, sugerując się 

pojedynczymi słowami występującymi w tekstach, a za mało uwagi zwracają na 

kontekst, w jakim te słowa są użyte. Bardzo ważne jest, aby analizować z uczniami 

powiązania tekstu z poszczególnymi opcjami odpowiedzi w zadaniu. Wskazane jest, 

by rozwiązując zadania zamknięte, uczniowie potrafili uzasadnić zarówno wybór opcji 

właściwej, jak i powody odrzucenia odpowiedzi, które są dystraktorami w zadaniu. 

 

• Większym wyzwaniem dla ósmoklasistów są zadania otwarte niż zadania zamknięte. 

Należy jednak zauważyć, że zadanie otwarte, sprawdzające przetwarzanie 

wypowiedzi, w którym należało przekazać w języku polskim informacje 

sformułowane w języku angielskim, przysporzyło uczniom najmniej trudności. 

Wnioskować więc można, że ósmoklasiści rozumieli teksty, a niskie wyniki w 

pozostałych zadaniach otwartych uzyskiwali, gdyż mieli problem ze sformułowaniem 

odpowiedzi w języku angielskim z powodu ograniczonego zasobu środków 

leksykalno-gramatycznych. W związku z tym należy systematycznie pracować nad 

wzbogacaniem zasobu środków językowych, by ósmoklasiści potrafili swobodnie 

udzielać odpowiedzi w języku obcym. Warto również zachęcać uczniów do 

przyswajania nie tylko pojedynczych słów, ale całych zwrotów i wyrażeń typowych 

dla języka angielskiego. Ważne jest też, by stosować je na lekcji w odniesieniu do 

różnych sytuacji życia codziennego. Ponadto w zadaniach z luką należy zwracać 

szczególną uwagę, by uczniowie sprawdzali, czy ich odpowiedź pasuje do tzw. 

otoczenia luki, tj. łączy się logicznie ze zdaniami / fragmentami zdań, które są w jej 

sąsiedztwie. 

• Jednym z wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej jest 

rozwijanie przez ucznia świadomości językowej. Stopień opanowania tego wymagania 

nie jest bezpośrednio sprawdzany w zadaniach egzaminacyjnych, jednak doskonalenie 

tej umiejętności jest bardzo ważne. Konieczne jest zwracanie uwagi uczniów na 

specyfikę danego języka, swoisty sposób wyrażania znaczeń naturalny dla rodzimych 

użytkowników. Uczenie zwrotów grzecznościowych oraz automatyzowanie u uczniów 

reakcji w typowych sytuacjach komunikacyjnych jest szczególnie istotne w zadaniach 

sprawdzających umiejętność reagowania językowego oraz tworzenia wypowiedzi 

pisemnej. Ograniczy to stosowanie przez uczniów dosłownych tłumaczeń (tzw. kalek 

językowych), które często prowadzą do zakłócenia komunikacji. 

• Warto także przypominać ósmoklasistom o konieczności uważnego czytania poleceń, 

w których znajdują się informacje dotyczące np. tematu rozmowy, kontekstu, limitu 

wyrazów czy też języka, w którym należy udzielić odpowiedzi. Dokładna analiza 

polecenia pozwoli uniknąć usterek formalnych. 

• Analiza wypowiedzi pisemnych ósmoklasistów pokazuje, że część zdających w ogóle 

nie podejmuje próby sformułowania wypowiedzi pisemnej. Warto zachęcać 



ósmoklasistów do redagowania wypowiedzi pisemnej, której satysfakcjonująca 

realizacja jest możliwa przy użyciu podstawowych środków językowych. 

Na lekcjach języka angielskiego należy zwrócić uwagę na: 

•  czytanie tekstu ze zrozumieniem,  

•  analizowanie i wyciąganie potrzebnych informacji do rozwiązania zadania, 

• doskonalić i poszerzać zasób słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem 

synonimów, 

•  systematyczne powtarzanie słownictwa, wyrażeń komunikacyjnych oraz 

gramatyki, 

• doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie reagowania językowego, 

•  zwiększenie liczby ćwiczeń wyszukiwania informacji szczegółowych w testach 

pisanych i słuchanych, 

• dbanie o poprawność ortograficzną zapisów form gramatycznych i 

słowotwórczych. 

 

 

XIII. Wnioski końcowe   

A. Odpowiedzi na pytania kluczowe  

1.Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli? 

               Jak wynika z ankiet i analizy dokumentów- prawie wszyscy ankietowani 

nauczyciele  [ z wyjątkiem dwóch] potwierdzają znajomość podstawy programowej  II etapu 

edukacyjnego. Swoją wiedzę w tym temacie czerpią z różnych źródeł, głównie                        

z edukacyjnych serwisów internetowych  oraz publikacji MEN . Duża część badanych 

uczestniczyła w zewnętrznych szkoleniach dotyczących nowej podstawy programowej. 

Ponadto  zdecydowana większość deklaruje znajomość podstawy programowej również          

I etapu  edukacyjnego i wychowania przedszkolnego. Programy nauczania , według których 

nauczyciele sporządzają własne plany dydaktyczne i opracowują wymagania edukacyjne      

w 100% realizują wymagania podstawy programowej i znajdują się w dokumentacji. Przy 

wyborze programu nauczania nauczyciele kierują się głównie  [  96% ankietowanych] 

zgodnością programu z  podstawą programową  oraz dostosowaniem programu do potrzeb      

i możliwości uczniów i środowiska.  

         Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej. Średnio połowa 

ankietowanych monitoruje podstawę programową na każdej lekcji oraz przed nowym działem 

tematycznym , średnio- co trzeci ankietowany monitoruje podstawę na koniec pierwszego 

okresu lub na koniec roku.  

         Dyrekcja szkoły potwierdza znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli.      

W ramach nadzoru pedagogicznego obserwuje lekcje nauczycieli ,  prowadzi kontrolę stopnia 



realizacji podstawy programowej, sprawdza w tym celu zapisy lekcji  w dzienniku 

elektronicznym. Z zestawień rocznych wynika, że nauczyciele w pełni realizują podstawę 

programową, co do ilości wymaganych godzin oraz co do treści dla danego przedmiotu. Na 

konferencji podsumowującej dany rok szkolny wszyscy nauczyciele w sprawozdaniach 

potwierdzają realizację  podstawy programowej. 

2.W jaki sposób nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia edukacyjne 

uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych? 

         Z ankiet skierowanych do nauczycieli wynika ,że zdecydowana większość  nauczycieli 

[89% ankietowanych] przeprowadza  diagnozę wiadomości i umiejętności oraz analizę 

osiągnięć edukacyjnych uczniów. Czterech  nauczycieli [ 11% ankietowanych] przyznaje ,że 

takiej analizy osiągnięć edukacyjnych nie przeprowadza.  Osiągnięcia uczniów nauczyciele 

badają wykorzystując różne sposoby .Większość nauczycieli [średnio 75% ankietowanych] 

obserwując ucznia na lekcji ocenia ich osiągnięcia edukacyjne, bada wiedzę i umiejętności 

również poprzez prace pisemne i odpowiedzi ustne.  Średnio co drugi ankietowany analizuje 

osiągnięcia poprzez  prace domowe, diagnozę na koniec etapu kształcenia  , analizę 

wytworów ucznia oraz testy półroczne i roczne. Inne  wymieniane sposoby analizy osiągnięć 

to: diagnoza wstępna na początek etapu kształcenia, diagnoza gotowości szkolnej,  

opracowywanie wyników egzaminów próbnych, testy sprawnościowe ,referaty oraz prace 

projektowe. W jednym przypadku czytamy ,że analiza osiągnięć uczniów dokonuje się 

poprzez wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.   Nauczyciele badając 

osiągnięcia swoich uczniów w 100% uwzględniają ich możliwości rozwojowe i 

zainteresowania.  

         Większość ankietowanych uczniów uważa , że w szkole nauczyciele sprawdzają wiedzę 

stosując różnorodne formy  i metody. Należą do nich przede wszystkim: prace pisemne – 

96%, odpowiedzi ustne – 81%, prace domowe - 81%. 

         Ankietowani rodzice w 80% uważają, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, ale 5% twierdzi, że zdecydowanie nic takiego nie ma miejsca. 

 

3.Czy nauczyciele formułują  wnioski wynikające z analizy osiągnięć 

uczniów i czy uwzględniają je w doskonaleniu swojej pracy? 

           Wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów ankietowani 

w 100% uwzględniają w doskonaleniu swojej pacy. 

4.W jaki sposób wdraża się wnioski z analiz osiągnięć uczniów? 

          Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów mają wpływ na działania 

podejmowane przez nauczycieli. Najwięcej nauczycieli [ tj.ok.70% ankietowanych] stosuje: 

modyfikacje własnego planu zajęć, indywidualizację nauczania, wykorzystywanie metod 

aktywnych oraz tworzenie informacji zwrotnej dla rodzica i ucznia. W 50% odpowiedzi 

znajdujemy : modyfikację pomocy dydaktycznych, testów sprawnościowych; uczestnictwo w 

szkoleniach- aby zwiększyć własną wiedzę oraz organizację dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Ponadto nauczyciele motywują swoich uczniów do uzyskiwania lepszych 

wyników w nauce. Zdecydowana większość nauczycieli [ok.80% ankietowanych]wymienia 



: rozmowy indywidualne z uczniami, stosowanie metod aktywnych, zachęcanie do 

udziału w konkursach i zawodach, wprowadzanie dodatkowych zadań oraz 

eksponowanie sukcesów uczniów na forum klasy i szkoły. Znaczna część nauczycieli [ ok 

70% ankietowanych] wymienia: zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych i 

umożliwienie poprawienia ocen. Nieliczni ankietowani wymieniają: stosowanie metody 

projektów, nagradzanie, pochwały ustne, stosowanie pieczątek i naklejek motywacyjnych. 

            Zdaniem  ok 60 % ankietowanych rodziców nauczyciele motywują do uzyskania 

lepszych wyników poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych oraz w 

konkursach i zawodach sportowych, średnio co trzeci rodzic wymienia pochwały ustne za 

dobrze wykonane zadanie oraz zachęcanie do wykonywania zadań dodatkowych, 

natomiast co piąty rodzic wskazuje na rozmowy indywidualne z ich dzieckiem. 

W tym temacie widać rozbieżność zdań nauczycieli i rodziców! 

 

5.Czy szkoła dysponuje wyposażeniem niezbędnym do właściwej realizacji 

obowiązującej podstawy programowej na I i II etapie kształcenia? 

 

           Warunki lokalowe szkoły są odpowiednie do realizowania podstawy programowej – 

tak uważa ponad 90 % ankietowanych. Ponad połowa nauczycieli  bardzo dobrze ocenia 

wyposażenie klasopracowni. Duża część  nauczycieli ( bo aż 75%)ocenia wyposażenie szkoły 

w pomoce dydaktyczne jako wystarczające do realizacji podstawy programowej na 

pierwszym i drugim etapie edukacji.  Pomocą dydaktyczną uznawaną przez nauczycieli za 

najbardziej przydatną  w codziennej pracy na lekcji, jest tablica multimedialna. W dalszej 

kolejności zostały wymienione przez nich także inne pomoce dydaktyczne do których należą: 

monitor interaktywny, plansze edukacyjne, figury i modele naukowo- edukacyjne, gry 

dydaktyczne, Internet ; laptop ;  instrumenty muzyczne ;odtwarzacz CD . Występują  braki w 

wyposażeniu klasopracowni  ( tak uważa 40% ankietowanych), które ograniczają  realizację 

podstawy programowej  i  wpływają na atrakcyjność lekcji. Lista najbardziej potrzebnych 

pomocy znajduje się w analizie ankiety nr IV. 

         Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne odbywa się poprzez zgłoszenie 

zapotrzebowania prawie przez cała grupę badanych. Poza tym znaczna część ( ok 70% 

nauczycieli) wykonuje je samodzielnie bądź korzysta z pomocy uczniów. 

         Działania Dyrekcji szkoły, dotyczące polepszenia warunków lokalowych                   

oraz doposażenia szkoły w wystarczającym stopniu spełniają oczekiwania ankietowanych. 

 

6. Czy szkoła wywiązuje się w pełni z ujętych w podstawie programowej 

zadań szkoły na poszczególnych etapach edukacji? 

           Na podstawie analizy ankiet dla rodziców i uczniów  należy stwierdzić, iż 91% 

rodziców i 98 % uczniów zostało skutecznie zapoznanych z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie 89% badanych rodziców i 96% 

uczniów przyznało, że nauczyciele stosują się do podanych kryteriów.  



Rodzice potwierdzają ,iż nauczyciele informują ich o: 

 postępach w nauce dziecka – 79%,  

 trudnościach w nauce dziecka – 74%, 

  umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada dziecko – 65%, 

  planach do dalszej pracy z dzieckiem – 60%,  

 zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem – 65% 

 możliwościach uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania – 76%, 

 możliwościach uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych – 81%.  

 Najczęściej stosowanymi  formami przekazywania informacji według  70 % rodziców 

są: dziennik elektroniczny i  zebrania wywiadowcze. 

           Zdecydowana większość uczniów [ ok 90% ankietowanych] uważa ,że przekazywane 

przez nauczycieli wiadomości na lekcjach są zrozumiałe i podczas lekcji mają możliwość 

wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami. Tyleż samo uczniów podkreśla, że zdobyta w 

szkole wiedza, pomaga w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów. 

7.Czy szkoła analizuje i wyciąga wnioski po egzaminach w klasie ósmej? 

         Na podstawie obserwacji,  analizy dokumentacji szkolnej oraz wywiadu z 

wicedyrektorem szkoły można stwierdzić, że  co  roku wybierany jest zespół nauczycieli, który 

przeprowadza szczegółową analizę egzaminów zewnętrznych kończących II etap edukacyjny. W 

tym roku szkolnym po raz pierwszy analizowano i wyciągano wnioski z egzaminu ósmoklasisty , 

który odbył się w kwietniu 2019r. Zespół nauczycieli w składzie: Ewa Chronowska, Monika 

Oleksy, Joanna Oratowska wyniki i wnioski przedstawił Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej. 

Cała analiza, jak co roku  została umieszczona na stronie internetowej szkoły . 

Uczniowie są informowani o wynikach przez OKE oraz przez wychowawców i nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Analizowane są poszczególne zadania pod 

kątem popełnianych błędów. 

Oto zestawienie wniosków po ubiegłorocznym egzaminie ósmoklasisty: 

1. JĘZYK POLSKI  [ STANIN 7] 
Analiza wyników pozwala wyciągnąć wnioski, że większość piszących poprawnie 

zredagowała wypowiedź pisemną na podany temat, funkcjonalnie wykorzystała przykłady 

z lektury obowiązkowej, potrafiła wyróżnić graficznie poszczególne części pracy akapitami 

lub interliniami oraz sprostała wymaganiom dotyczącym stylu wypowiedzi. 

Zarówno w zestawieniu ogólnopolskim, jak i w naszej szkole najsłabsze wyniki uczniowie 

osiągnęli w kryteriach dot. poprawności językowej, ortograficznej  i interpunkcyjnej. 

Wynika to z tego, że w całej pracy liczącej co najmniej 200 (a często ok. 300) słów można 

było popełnić tylko 3 błędy ortograficzne   oraz 5 interpunkcyjnych. Biorąc pod uwagę, że 

opowiadanie dotyczyło lektury   „Mały Książę”, już w samym tytule można było 

przekroczyć liczbę błędów ortograficznych dopuszczalną w całym wypracowaniu. 

 

W dalszej pracy dydaktycznej należy zwrócić uwagę na: 

 

 kształtowanie umiejętności argumentowania, zachęcanie uczniów  do formułowania 

i uzasadniania swojego zdania poprzez odwołanie się do przykładów z utworów 

literackich i życia codziennego, 

 stosowanie w opowiadaniu elementów twórczych, takich jak: opis, charakterystyka 



bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, 

monolog, retrospekcja, 

 doskonalenie poprawności językowej poprzez wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń 

redakcyjnych, 

 doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.              

 

2. MATEMATYKA [ STANIN 6] 

 W dalszej pracy dydaktycznej należy zwrócić uwagę na: 

 wdrażanie uczniów do przedstawiania danych z zadania w postaci rysunków, 

grafów, tabel, diagramów, które porządkują informacje i ułatwiają dobór 

odpowiedniej strategii rozwiązania problemu, 

 ćwiczenie umiejętności budowania figur geometrycznych zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w treści zadania, np. wycinanie figur z papieru, 

budowanie z klocków brył o różnych kształtach, obserwacja brył z różnych 

perspektyw itp.   

 ćwiczenie umiejętności szacowania wartości różnych wyrażeń arytmetycznych, a 

w szczególności takich, które zawierają potęgi i pierwiastki (np. przybliżanie ich 

wartości liczbami całkowitymi), 

 ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz zwracanie uwagi na 

konieczność dokonywania szczegółowej analizy zadania,  

 wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanego wyniku z warunkami zadania, 

 kształcenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między obiektami 

matematycznymi, wyciągania wniosków na ich podstawie oraz tworzenia 

argumentów potwierdzających uzasadnianą tezę, 

 zachęcanie uczniów do słownego opisywania kolejnych etapów rozwiązania 

zadania, 

 kształcenie umiejętności zapisu rozwiązań zadań za pomocą symboli i pojęć 

matematycznych, 

 stwarzanie okazji poprzez organizowanie pracy uczniów w parach, grupach do 

rozwiązywania problemów matematycznych różnymi sposobami, 

 wykorzystanie sytuacji z życia codziennego do doskonalenia umiejętności 

rachunkowych niezbędnych do poprawnego rozwiązywania zadań 

matematycznych. 

 

3. JĘZYK ANGIELSKI [ STANIN 6] 
Na lekcjach języka angielskiego należy zwrócić uwagę na: 

 czytanie tekstu ze zrozumieniem,  

 analizowanie i wyciąganie potrzebnych informacji do rozwiązania zadania, 

 doskonalić i poszerzać zasób słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem 

synonimów, 

 systematyczne powtarzanie słownictwa, wyrażeń komunikacyjnych oraz gramatyki, 

 doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie reagowania językowego, 

 zwiększenie liczby ćwiczeń wyszukiwania informacji szczegółowych w testach 

pisanych i słuchanych, 

 dbanie o poprawność ortograficzną zapisów form gramatycznych i słowotwórczych. 

 

 

 



 

8.Czy wnioski z wyników egzaminów po kl.8 są wdrażane przez nauczycieli 

w codziennej pracy? 

          Zdecydowana większość nauczycieli [  73% ankietowanych] uważa, że wnioski 

wynikające a analizy egzaminów po klasie 8 są przyczyną wprowadzania przez nich zmian w 

procesie dydaktycznym. Wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu rezultatów 

kształcenia o czym świadczą dobre wyniki osiągane przez uczniów szkoły na sprawdzianach 

zewnętrznych, w diagnozach osiągnięć edukacyjnych oraz  osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych. 

          Uczniowie klas ósmych piszą testy próbne proponowane przez wydawnictwa 

edukacyjne ,co pozwala poznać ich słabe i mocne strony, oswoić się ze stresem 

towarzyszącym  egzaminowi. Organizowane są dodatkowe zajęcia dla całych klas oraz dla 

uczniów mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej. W tym roku         

z uwagi na stan Pandemii klasy ósme uczestniczyły w konsultacjach w małych grupach. 

          Ponadto nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy egzaminu ósmoklasisty 

 w codziennej pracy z uczniami zwracając szczególną uwagę na te wiadomości i umiejętności, 

które dzieci opanowały w stopniu niewystarczającym. 

          Zdaniem nauczycieli sposób analizowania i wdrażania wniosków z badań jest 

prawidłowy i należy go kontynuować w obecnej formie. 

 

9.Czy rodzice i  uczniowie otrzymują na bieżąco informację zwrotną 

dotyczącą postępów edukacyjnych uczniów? 

             Jak wynika z ankiet do rodziców i uczniów nauczyciele w różny sposób przekazują 

rodzicom informacje o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu. 

           Większość uczniów [ tj 84% ankietowanych] jest informowanych przez nauczycieli o 

tym, co już umieją, a nad czym powinni jeszcze popracować. 

       Najczęściej stosowaną formą przekazywania informacji według rodziców jest 

dziennik elektroniczny – 72%, następnie zebrania wywiadowcze – 64%, spotkania 

indywidualne – 17%, a formę pisemną wskazało  3% ankietowanych. 

 

B. Zestawienie mocnych i słabych stron szkoły 

 

MOCNE STRONY SZKOŁY SŁABE STRONY SZKOŁY 

1.Uczniowie Szkoły podstawowej z oddziałami 

specjalnymi w Chełmcu nabywają wiadomości           

i umiejętności określone w podstawie programowej. 

2.Nauczyciele znają Rozporządzenie MEN 

sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

3.Programy nauczania , według których nauczyciele 

 1.Można zauważyć ,że nie 

wszyscy rodzice są w 

wystarczający sposób 

zainteresowani wynikami w nauce 

swoich dzieci. 

2. Nadal u niektórych uczniów 

zauważa się lekceważący stosunek 

do obowiązków szkolnych. 

3.Nie wszyscy nauczyciele stosują 

się w 100% do zapisów zawartych 



sporządzają własne plany dydaktyczne i opracowują 

wymagania edukacyjne      w 100% realizują 

wymagania podstawy programowej i znajdują się w 

dokumentacji szkoły. 

4.Nauczyciele analizują i monitorują realizację 

podstawy programowej. 

5.Podstawa programowa realizowana jest zgodnie z 

zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji. 

6.Prowadzony jest monitoring realizacji podstawy 

programowej- nauczyciele przedstawiają 

sprawozdania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

, na bieżąco prowadzony jest nadzór Dyrekcji szkoły. 

7. Zdecydowana większość  nauczycieli  

systematycznie przeprowadza  diagnozę wiadomości 

i umiejętności oraz analizę osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

8.Wnioski wynikające z analiz nauczyciele 

uwzględniają w swojej pracy i mają wpływ na 

działanie podejmowane przez nauczycieli 

9.Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają 

możliwości rozwojowe uczniów. 

10. Warunki lokalowe szkoły są odpowiednie do 

realizowania podstawy programowej.  Zdecydowana 

większość nauczycieli ocenia wyposażenie szkoły w 

pomoce dydaktyczne jako wystarczające do realizacji 

podstawy programowej na pierwszym i drugim 

etapie edukacji.   

11.Uczniowie i rodzice znają Przedmiotowe zasady 

oceniania a nauczyciele stosują się do podanych 

kryteriów. 

12.Uczniowie są na bieżąco informowani o wynikach 

nauczania i mają możliwość poprawiania swoich 

ocen. 

13.  Treści przekazywane na lekcjach są dla uczniów 

zrozumiałe i czytelne. 

14. Uczniowie mają możliwości wykazania się na 

lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami . 

15.Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania 

przez uczniów jeszcze lepszych wyników w nauce      

i udzielają im wsparcia. 

16. Co roku wybierany jest zespół nauczycieli, który 

przeprowadza szczegółową analizę egzaminów 

kończących II etap edukacyjny. Wnioski wynikające        

z analizy nauczyciele uwzględniają w swojej pracy. 

17. Wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu 

rezultatów kształcenia o czym świadczą dobre 

wyniki osiągane przez uczniów szkoły na 

sprawdzianach  wewnętrznych zewnętrznych oraz 

diagnozach osiągnięć edukacyjnych . 
 

w PZO. 

 



 

 

 

 

 

C. Rekomendacje: 
 Kontynuować prace zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego; 

 Nadal kształtować u uczniów wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy 

programowej; 

 Realizować podstawę programową wprowadzając innowacyjne metody prowadzenia 

lekcji; 

 Motywować uczniów do uzyskiwania lepszych wyników  w nauce i systematycznej 

pracy; 

 Zachęcać uczniów do prezentowania swoich osiągnięć. 

 Przestrzegać kryteriów zawartych PZO  

 W dalszym ciągu stosować indywidualizację w stosunku do każdego ucznia 

wynikającą z IPETU; 

 Nadal diagnozować i  analizować poziom osiągnięć, aby określić braki edukacyjne 

uczniów , tym samym zwiększyć ilość ćwiczeń z danego zakresu; 

 W dalszym ciągu przeprowadzać próbne egzaminy po klasie ósmej ; 

 Kontynuować przeprowadzanie analiz z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

oraz egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych po klasie ósmej;  

 Doskonalić sposób analizy wyników egzaminu, by wdrażane wnioski znacząco 

przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły, a co za tym idzie miały większy 

wpływ na wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych; 

 Informować uczniów o ich postępach edukacyjnych, podkreślając to co uczeń umie i 

co jeszcze powinien poprawić; 

 Analizy wyników egzaminów zewnętrznych zamieszczać na stronie internetowej 

szkoły; 

 Zwracać szczególną uwagę na usamodzielnianie, aktywizowanie uczniów, co 

            pomoże im w prawidłowym adoptowaniu się do warunków kształcenia na kolejnych 

            etapach edukacji. 

 

                                                                                      Opracowanie raportu: 

                                                                                           Agnieszka Michalik                 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


