
 

RAPORT ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI 

Z JĘZYKA POLSKIEGO KLAS II 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku 

rok szkolny 2015/2016 

 

Sprawdzian kompetencji z języka polskiego został przeprowadzony 11 maja 2016 r. 

Wzięło w nim udział 160 uczniów co stanowi 95% ogółu uczniów klas II. 

Klasa IIa – 15 uczniów (1 osoba nieobecna) 

Klasa IIb – 21 uczniów (1 osoba nieobecna) 

Klasa IIc – 19 uczniów (1 osoba nieobecna) 

Klasa IId – 21 uczniów (2 osoby nieobecne) 

Klasa IIe – 23 uczniów 

Klasa IIf – 20 uczniów 

Klasa IIg – 20 uczniów (1 osoba nieobecna) 

Klasa IIh – 21 uczniów (2osoby nieobecne) 

 

   Wyniki sprawdzianu. 

 

Klasa IIa 94% 

Klasa IIb 88% 

Klasa IIc 79% 

Klasa IId 83% 

Klasa IIe 94% 

Klasa IIf 93% 

Klasa IIg 78% 

Klasa IIh 85% 

ŚREDNI WYNIK 87% 



 

Sprawdzian zawierał 7 zadań na wykonanie których uczniowie mieli 45 minut. 

Maksymalnie każdy uczeń mógł zdobyć 24 punkty. 

Zadanie 1. sprawdzało czytanie ze zrozumieniem. Uczeń dokonywał wyboru jednej 

prawidłowej odpowiedzi spośród trzech. 

Celem zadania 2.było określenie ilości spółgłosek, liter i sylab w wyrazie. 

Zadanie 3. polegało na praktycznym dzieleniu wyrazu na sylaby oraz zaznaczeniu 

samogłosek. 

Zadanie 4. sprawdzało wiedzę o rzeczownikach i czasownikach.  

Zadanie 5. określało znajomość alfabetu poprzez układanie wyrazów w kolejności 

alfabetycznej. 

Zadanie 6. kontrolowało znajomość pisowni. Drugoklasiści  uzupełniali wyrazy z 

ortogramami odpowiednią literą. 

Zadanie 7. zawierało dwie rozsypanki wyrazowe, które należało ułożyć w poprawne 

stylistycznie zdania i bezbłędnie przepisać. 

  Zestawienie wyników poszczególnych zadań. 

 Zad.1 Zad.2 Zadd.3 Zad.4 Zad.5 Zad.6 Zad.7 

II a 100% 96% 99% 90% 73% 94% 93% 

II b 98% 93% 95% 78% 64% 82% 82% 

II c 98% 89% 89% 60% 55% 66% 80% 

II d 99% 81% 92% 69% 69% 70% 88% 

II e 99% 99% 99% 95% 78% 87% 90% 

II f 97% 92% 97% 80% 87% 92% 96% 

II g 93% 90% 83% 48% 60% 82% 78% 

II h 97% 86% 86% 88% 62% 85% 85% 

Średni 

wynik 
98% 91% 92% 76% 68% 82% 86% 

 



 

Stopień trudności zadań. 

Najłatwiejszym zadaniem dla uczniów okazało się czytanie ze zrozumieniem (zad.1), które 

bezbłędnie wykonało 144 na 160 drugoklasistów, co daje średni wynik wynosi 98%. 

Zadania 2. i 3. również nie sprawiły dzieciom większego problemu. Sprawdzały one 

umiejętność dzielenia na sylaby, głoski, wyodrębnianie liter i samogłosek. Powyższe zadania 

zostały zrealizowane na poziomie 91% (90 uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów) 

i 92% (128 napisało z maksymalną liczbą punktów).  

Nieco większą trudność sprawiło uczniom bezbłędne napisanie rozsypanki wyrazowej 

(zad.7), które wykonali na poziomie 86% oraz (zad.6) uzupełnienie wyrazów z trudnościami 

ortograficznymi – 82%. 

Więcej problemów dzieci miały z zad.4 polegającym na wyszukiwaniu rzeczowników  

i czasowników. Tutaj poziom wykonalności zadania wyniósł 76%. 

Najtrudniejsze okazało się zadanie 5. polegające na uporządkowaniu wyrazów w kolejności 

alfabetycznej. Tę umiejętność uczniowie opanowali na 68%. 

Wnioski po sprawdzianie kompetencji z języka polskiego: 

 Zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających alfabet oraz umiejętność układania wyrazów 

w kolejności alfabetycznej. 

 Zintensyfikować ćwiczenia dotyczące rozpoznawania poznanych części mowy. 

 Kontynuować kształcenie czujności ortograficznej. Utrwalać zasady ortograficzne 

oraz umiejętność ich stosowania w praktyce. 

 Wdrażać do samokontroli, cierpliwości i wytrwałości podczas pisania i przepisywania 

tekstu. 

 Zachęcać do wysiłku, wspierać i motywować uczniów podczas pokonywania 

trudności szkolnych. 


