
Sprawozdanie 
 

Wprowadzenie 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku  objęto badaniem 

diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów 

rozpoczynających naukę w klasie czwartej.  

 

I. Informacje ogólne 

 

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego  

dla szkół podstawowych z dnia 23.08.2007 r. 

 

II. Informacja o zastosowanym narzędziu 

 

Test z j. polskiego odbył się 07.10.2013 r. Do sprawdzianu przystąpiło 84 uczniów.  

Test z matematyki odbył się 02.10 2013 r. Do sprawdzianu przystąpiło 86 uczniów.  

Oba testy miały jedną wersję. Arkusz testu polonistycznego składał się z 8 zadań WW, 

zadania KO oraz RO. 

Arkusz testu matematycznego to 6 zadań WWW, 2 KO i 3 RO. 

 

III. Analiza wyników szkoły 

 Opis wyników statystycznych ilustruje tabela, w której przedstawione zostały wartości 

wskaźników statystycznych. 

 

Tabela nr 2 

Wskaźniki  

statystyczne 

Wartości wskaźników statystycznych 

dla populacji piszących : 

07.10.2013 

j. polski 

02.10.2013 

matematyka 

Liczebność 84 86 

Wynik minimalny 4 1 

Wynik maksymalny 16 23 

Rozstęp 12 22 

Wynik średni 10,26 14,33 

Modalna 10 15 

Łatwość zestawu 0,64 0,63 

 

 Zestaw zadań z j. polskiego  i z matematyki był umiarkowanie trudny. 

 

Poniższe wykresy obrazują uzyskane wyniki. 

 



 

 
 

Linia trendu wskazuje na niewielki przyrost potencjału umiejętności w stosunku  

do klasy trzeciej. 

 

 
 

 Linia trendu zadowalająco wzrasta i wskazuje na oczekiwany przyrost umiejętności  

w stosunku do klasy trzeciej. 

 

 

 

 

0 1 

34 

44 

5 

0 0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

(-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) 

j. polski 

0 

5 
7 

26 

31 

16 

0 0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

(-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) (25)(29) 

matematyka 



 
 

 

 Wykonano dobrze 

 Wykonano źle 

 Wykonano z błędem 

 

Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania: 

nr 4 – uczeń rozpoznaje cechy głównych bohaterów tekstu, 

nr 6 – uczeń wyszukuje informacje w tekście ze słownika dla dzieci, 

nr 9 – uczeń odczytuje przesłanie tekstu, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie, 

nr 10 – uczeń zachowuje określoną formę wypowiedzi (opis przedmiotu),zachowuje 

poprawność gramatyczną oraz przestrzega zasad interpunkcyjnych i ortograficznych. 
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 Wykonano dobrze 

 Wykonano źle 

 Wykonano z błędem 

 

Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania: 

Nr 1 – uczeń wykonuje obliczenia (odejmowanie) w zakresie 30, 

nr 7 – uczeń wykonuje działania sposobem pisemnym, 

nr 10 – uczeń mierzy i oblicza długość obiektu – ile siatki ogrodzenia trzeba kupić  

do ogrodzenia ogródka. 

 

 

Wyniki statystyczne klas 

 

Klasa Język polski Matematyka 

IV A 12,13 15,09 

IV B 8,35 12,89 

IV C 11,67 16,00 

IVD 8,71 12,63 
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Wnioski do dalszej pracy 

 

 polonistyczne 

 

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania cech bohaterów przy okazji 

pracy z tekstem literackim, 

-utrwalanie umiejętności posługiwania się słownikiem przy jednoczesnej kontynuacji 

ćwiczenia zapisu alfabetycznego wybranej grupy wyrazów, 

-ćwiczenie sprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej ; kształcenie 

spostrzegawczości ortograficznej i rozwijanie czujności przy okazji prac pisemnych, 

dyktand i pisania na tablicy. 

Efektywność będzie sprawdzana testami, dyktandami,  

pracą ze słownikami, kontrolą samodzielnych prac pisemnych oraz 

prowadzonych zeszytów przedmiotowych. 

 

 matematyczne 

 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania cech i własności liczb – w tym celu 

podczas podsumowania lub powtarzania materiału zawsze będą dodatkowe 

pytania i zadania  poświęcone zapisywaniu i odczytywaniu liczb o danych 

właściwościach i na porównywanie liczb, 

- doskonalenie technik rachunkowych przy zwracaniu szczególnej uwagi  

na poprawność i logiczność zapisów przy obliczeniach wielodziałaniowych  

- wdrażanie uczniów do sprawnego obliczania upływu czasu,  

- ćwiczenie umiejętności rozpoznawania cech i własności wielokątów oraz obliczanie 

ich obwodów, 

- ćwiczenie umiejętności analizy treści zadań. 

Efektywność będzie sprawdzana większą ilością  

i różnorodnością zadań poświęconych rozpoznawaniu, porównywaniu  

i obliczaniu. 


