
 

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty  

 z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

 

  Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon odbył 

się 10 kwietnia 2014 r. Wzięło w nim udział 115 uczniów.  

 Składał się on z dwóch arkuszy testowych: z języka polskiego i matematyki. 

Uczniowie rozwiązywali zadania podczas dwóch godzinach lekcyjnych.    

 

Wyniki statystyczne klas: 

Klasa Język polski Matematyka 

III a 85% 87% 

III b 87% 84% 

III c 82% 78% 

III d 76% 72% 

III e 85% 83% 

III f 86% 82% 

 

Średni wynik badanych standardów wyniósł: 

Test z języka polskiego:   83% 

Czytanie:     88% 

Pisanie:     78% 

Elementy wiedzy o języku:   84% 

 

Test z matematyki:    81% 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 80% 

Umiejętności praktyczne:   85% 

Rozwiązywanie zadań tekstowych:  79% 

 

Średni wynik sprawdzianu na tle średniego wyniku szkół w województwie  

i w Polsce kształtował się następująco:  

Przedmiot Nasza szkoła Województwo Polska 

Test z j. polskiego 17 16 16 

Test z matematyki 16 15 15 

 Średnia punktów (maksymalnie 20) 



Średni wynik badanych standardów na tle średniego wyniku szkół w 

województwie i w Polsce kształtował się następująco: (średnia punktów) 

 czytanie                          

szkoła – 6 

województwo – 6 

Polska – 6 

 pisanie 

szkoła – 5 

województwo – 5 

Polska – 5 

 elementy wiedzy o języku 

szkoła – 5 

województwo – 5 

Polska – 5 

 liczenie i sprawność rachunkowa  

szkoła – 4 

województwo – 4 

Polska – 4 

 umiejętności praktyczne 

szkoła – 5 

województwo – 5 

Polska – 5 

 rozwiązywanie zadań tekstowych  

szkoła – 7 

województwo – 6 

Polska - 6 

Wnioski do pracy po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji 

Trzecioklasisty w zakresie poszczególnych standardów: 

                                                    Klasa III a  

Czytanie: 

 zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z wyszukiwaniem informacji w tekście oraz 

wymagających wnioskowania na podstawie informacji w nim zawartych 

 

Pisanie: 

 doskonalić umiejętność pisania różnych form wypowiedzi w oparciu o normy 

językowe 



Elementy wiedzy o języku: 

 doskonalić umiejętność liczenia sylab w zdaniu, 

 doskonalić umiejętność wskazywania synonimów 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 

 doskonalić umiejętność porównywania liczb uzyskanych w wyniku obliczeń 

Umiejętności praktyczne: 

 doskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się kalendarzem, wykonywaniem 

prostych obliczeń zegarowych,  

 zwiększyć ilość ćwiczeń wymagających obliczeń dotyczących wagi 

Rozwiązywanie zadań tekstowych: 

 doskonalić umiejętność analizy wielkości danych, ustalenia niewiadomej oraz 

zależności  pomiędzy elementami zawartymi w treści zadania 

 

                                                    Klasa III b  

Czytanie: 

 doskonalić wnioskowanie na podstawie informacji zawartych w tekście; 

 doskonalić czytanie ze zrozumieniem tekstów i poleceń, 

 doskonalić umiejętność wyszukiwania źródła informacji zawartych w podanym 

tekście. 

Pisanie: 

 doskonalić umiejętność pisania na temat, uzasadniania swojej wypowiedzi oraz 

przestrzegania norm językowych, 

 ćwiczyć logiczne i spójne wypowiedzi pisemne 

 zwracać uwagę na przestrzegania norm językowych i ortograficznych 

 wymagać udzielania pełnych odpowiedzi pisemnych (podczas wszystkich zajęć), 

 zwracać uwagę na estetykę i układ graficzny wypowiedzi pisemnej.  

Elementy wiedzy o języku: 

 zwiększyć ilość ćwiczeń związanych ze wskazywaniem i rozpoznawaniem części 

mowy, 

 utrwalać podział w dzieleniu wyrazów na sylaby, głoski i litery. 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 

 zwracać uwagę na poprawne zapisy działań wskazujące na prawidłowy tok 

rozumowania  

 zwracać uwagi na sprawdzanie wyników odejmowania za pomocą dodawania, a 

dzielenia przy pomocy mnożenia. 

Umiejętności praktyczne: 

 doskonalić umiejętność posługiwania się kalendarzem, odczytywaniem liczb w 

systemie rzymskim,  wykonywaniem prostych obliczeń zegarowych oraz dotyczących 

długości i wagi. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych: 

 wyrabiać umiejętności ustalenia zależności między danymi w zadaniu wielkościami, 

zgodnie z warunkiem zawartym w głównym pytaniu; 

 zwracać uwagę na  poprawne uzupełnianie odpowiedzi w zadaniach 

 

 

 



                                                    Klasa III c  

Czytanie: 

 położyć nacisk na czytanie ze zrozumieniem nie tylko tekstów, ale również poleceń 

 zwiększyć ilość ćwiczeń polegających na wyszukiwaniu informacji w podanym 

tekście 

Pisanie: 

 doskonalić umiejętność pisania na temat, przestrzegania norm językowych 

 położyć nacisk na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 

Elementy wiedzy o języku: 

 doskonalić umiejętność liczenia sylab w zdaniu, 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 

 zwrócenie uwagi na sprawdzanie wyników dodawania za pomocą odejmowania i na 

odwrót 

Umiejętności praktyczne: 

 doskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się kalendarzem, wykonywaniem 

prostych obliczeń zegarowych,  

Rozwiązywanie zadań tekstowych: 

 doskonalenie umiejętności analizy zadań tekstowych oraz ustalania zależności między 

danymi wielkościami 

 wdrażanie do ponownego rozpatrywania i przeanalizowania wyniku 

 

                                                    Klasa III d 

Czytanie: 

 zwiększenie ćwiczeń czytania ze zrozumieniem, wprowadzenie dodatkowych tekstów, 

na bazie których uczniowie pracują, wykonując zadania. 

Pisanie: 

 Utrwalanie i doskonalenie umiejętności pisania poprzez samodzielne pisanie krótkich 

form literackich, położenie nacisku na ćwiczenia mające na celu podniesienie 

sprawności posługiwaniem się wymaganą formą wypowiedzi, doskonalenie 

sprawności ortograficznej i interpunkcyjnej 

Elementy wiedzy o języku: 

 prowadzenie zajęć, które rozwijają słowotwórstwo, mobilizowanie uczniów do 

kreatywnego myślenia poprzez dyskusję. 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 

 zwiększenie ćwiczeń wymagających liczenia i sprawności rachunkowej, wplatanie 

takich zadań podczas innych zajęć 

Umiejętności praktyczne: 

 doskonalenie poprzez zwiększenie zadań, w których uczeń musi posługiwać się 

zdobytą wiedzą teoretyczną. Podnoszenie poziomu umiejętność obliczeń związanych  

z czasem, pieniędzmi, długością, powierzchnią, objętością, wagą, temperaturą 

 



Rozwiązywanie zadań tekstowych: 

 - intensyfikacja zadań tekstowych na zajęciach, samodzielne tworzenie zadań 

tekstowych, rozkład zadań złożonych na czynniki pierwsze 

                                                    Klasa III e  

Czytanie: 

 doskonalić czytanie ze zrozumieniem oraz logicznym myśleniem; 

 ćwiczenia związane z wyszukiwaniem informacji zawartych w podanym tekście; 

Pisanie: 

 doskonalenie umiejętności pisania na określony temat oraz przestrzegania norm 

językowych, 

 należy zwrócić uwagę na poprawną formę wypowiedzi pisemnych, 

 wyrabianie wśród uczniów nawyku stosowania bogatego słownictwa w różnorodnych 

formach wypowiedzi pisemnych, 

 należy zwrócić uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 

Elementy wiedzy o języku: 

 należy zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z liczeniem sylab w wyrazach i zdaniach 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 

 zwrócenie uwagi na poprawne i dokładne sprawdzanie wyników w obliczonych 

zadaniach, 

 należy doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania 

Umiejętności praktyczne: 

 doskonalenie umiejętności związanych z porównywaniem różnicowym; 

 wyszukiwaniem potrzebnych informacji z podanych źródeł; 

Rozwiązywanie zadań tekstowych: 

 doskonalić umiejętność analizy  danych w zadaniach tekstowych oraz zależności 

pomiędzy danymi, 

 wdrażanie do ponownego rozpatrzenia i przeanalizowania wyniku 

 

                                                    Klasa III f 

Czytanie: 

 konieczne jest doskonalenie pracy z tekstem zwłaszcza podczas czytania poleceń 

kilkuetapowych i  rozwiązywania zadań złożonych. 

 stwarzanie sytuacji umożliwiających kształtowanie umiejętności  wnioskowania na 

podstawie informacji zawartych w tekście. 

Pisanie: 

 zwiększenie liczby zadań kształtujących umiejętność pisemnego wypowiadania się w 

różnych formach literackich. 

 pracować nad kształtowaniem umiejętności ujmowania i zamykania myśli w obrębie 

zdania. 

Elementy wiedzy o języku: 

 wskazane jest utrwalanie wiedzy o języku, a przede wszystkim podstawowych 

wiadomości o spółgłoskach, samogłoskach, literach i sylabach. 

 doskonalenie praktycznych umiejętności podziału wyrazów na głoski, litery i sylaby.  



 należy zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających zasady ortograficzne oraz kształcić 

czujność ortograficzną zwłaszcza podczas samodzielnych wypowiedzi pisemnych.  

 zintensyfikowanie ćwiczeń utrwalających zasady stosowania znaków 

interpunkcyjnych. 

Liczenie i sprawność rachunkowa: 

 należy doskonalić porównywanie liczb uzyskanych w wyniku obliczeń. 

 wdrażać do samokontroli podczas wykonywania wszystkich działań matematycznych. 

Umiejętności praktyczne: 

 wskazane jest prowadzenie systematycznych ćwiczeń doskonalących posługiwanie się 

zegarem i odczytywanie godzin. 

 konieczne jest kształtowanie umiejętności dokonywania prostych obliczeń zegarowych 

i stosowania pojęcia kwadrans w obliczeniach 

Rozwiązywanie zadań tekstowych: 

 wyrabianie umiejętności wyszukiwania danych w zadaniach złożonych i ustalania 

wzajemnych zależności. 

 wdrażanie do powtórnego przeanalizowania wykonanych działań i sprawdzenie 

słuszności wybranej drogi rozwiązania oraz poprawności obliczeń. 

 wskazywanie różnych sposobów rozwiązań jednego zadania. 

 

 

 

 

 


