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Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty 

 

 

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon odbył się 16 kwietnia 

2015 r. Wzięło w nim udział 102 uczniów.  

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

Uczniowie rozwiązywali zadania podczas dwóch godzinach lekcyjnych. 

Wyniki statystyczne 

  

Statystyka język polski 

20 pkt. 

matematyka 

20 pkt. 

Liczebność 102 102 

Wynik max. 20 20 

Wynik min. 3 5 

Rozstęp 17 15 

Średni wynik 15,93 15,64 

Łatwość 

zestawu 

0,79 0,78 

 

Arkusz zadań z języka polskiego okazał się być łatwy , 66 uczniów (65%) osiągnęło wynik 

powyżej średniego wyniku szkoły. 

Arkusz zadań z matematyki osiągnął zbliżony poziom trudności do arkusza języka polskiego, 

61 uczniów (59%) uzyskało wynik powyżej średniej szkoły. 

Poniższe wykresy ilustrują dane statystyczne. 
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Wyniki statystyczne klas: 

Klasa Język polski Matematyka 

III a 13,38 11,88 

III b 16,55 16,40 

III c 17,88 17,96 

III d 15,90 15,33 

III e 15,09 15,43 

 

Wynik w skali procentowej 

Klasa Język polski Matematyka 

III a 67% 59% 

III b 83% 82% 

III c 89% 90% 

III d 80% 77% 

III e 75% 76% 
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Z obu zestawień można wywnioskować, iż uczniowie klasy III c najlepiej poradzili sobie  

z zadaniami obu zestawów. 

 

 

 

 

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 80% 80% 80% 

Test z matematyki 78% 77% 76% 

 

Średni wynik badanych standardów wyniósł: 

Test z języka polskiego:   80% 

Czytanie:     87% 

Pisanie:     77% 

Elementy wiedzy o języku:   75% 
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Test z matematyki:     78% 

Liczenie i sprawność rachunkowa:  82% 

Umiejętności praktyczne:     83% 

Rozwiązywanie zadań tekstowych:   73% 

 

 

 

Analiza zadań 

 

 

 

Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie nr 8,które sprawdzało umiejętność określania 

liczby spółgłosek w wyrazach.49 uczniów (48%) wykonało zadanie poprawnie. 
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Najwięcej trudności sprawiły zadania : 

nr 13-za 3 pkt, które sprawdzało umiejętność obliczania obwodu dwóch figur i podania sumy 

obwodów tych figur, 

nr 6 za 1 pkt, które sprawdzał umiejętność liczenia w zakresie 100 i porównywanie różnicowe 

i wskazanie liczb. 

Wnioski do dalszej pracy: 

Na podstawie wyników Sprawdzianu podjęto działania naprawcze: 

język polski 

- doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem - poprzez wykorzystanie  

przy każdym czytanym tekście pytań pomocniczych i ukierunkowanie odpowiedzi,  
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- kształcenie spostrzegawczości ortograficznej i rozwijanie czujności przy okazji prac 

pisemnych, dyktand, pisania na tablicy, przepisywania do zeszytu, 

- systematyczne wdrażanie uczniów do konstruowania różnorodnych wypowiedzi 

pisemnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową strukturę 

- doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazu na sylaby, wyróżniania głosek 

(samogłosek i spółgłosek) i liter poprzez systematyczne ćwiczenia na lekcji i w domu. 

 

matematyka 

- ćwiczenie umiejętności rozwiązywania złożonych zadań tekstowych, doskonalenie 

technik rachunkowych przy zwracaniu szczególnej uwagi na poprawność zapisu, 

- doskonalenie technik porównywania różnicowego  

ze szczególnym zwracaniem uwagi na rozwiązywanie zadań  

i wykonywanie obliczeń, 
-utrwalanie umiejętności obliczania obwodu figur geometrycznych poprzez wdrażanie 

uczniów do sprawnego obliczania obwodów trójkątów, kwadratów, prostokątów. 


