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RAPORT PO ROCZNYM 

SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ 

KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

FREKWENCJA NA SPRAWDZIANIE  

Klasa EDUKACJA 

POLONISTYCZNA 

EDUKACJA 

MATEMATYCZNA 

RAZEM W 

PROCENTACH 

Liczba 

uczniów 

procent Liczba 

uczniów 

procent  

I A 20 91% 19 86% 88,5% 

I B 17 100% 16 94% 97% 

RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7% 

 

Ogólna frekwencja na dwóch częściach sprawdzianu wynosiła 92,7% uczniów klas 

pierwszych. Część polonistyczną pisało 37 uczniów (nie było 2), a do części matematycznej 

przystąpiło 35 pierwszaków (4 nieobecnych).  

 

PROCENTOWE WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH CZĘŚĆ 

POLONISTYCZNA  

 

 

Klasa I a w części polonistycznej uzyskała średni wynik 89,8%, natomiast klasa I b 81,5%. 

Średni wynik obu klas razem wyniósł 85,7%. 
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PROCENTOWE WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH CZĘŚĆ 

MATEMATYCZNA  

 

Klasa I a w sprawdzianie części matematycznej uzyskała średni wynik 90,5%, natomiast klasa 

I b 80,3%. Średni wynik obu klas wyniósł 85,4%. 

 

 PORÓWNANIE WYNIKÓW Z DWÓCH CZĘŚCI SPRAWDZIANU W 

POSZCZEGÓLNYCH KLASACH  
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Różnice w wynikach dwóch części sprawdzianu wahały się w poszczególnych klasach o 8,3% 

w części polonistycznej oraz o 10,2 % w części matematycznej. Różnica osiągnięć pomiędzy 

sprawdzianem z edukacji polonistycznej i matematycznej wyniosła 0,3%. 

Analizując wyniki ogólne ze sprawdzianu trzeba mieć na względzie, że klasa 1B jest klasą 

integracyjną, gdzie duża liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego niewątpliwie 

wpłynęła na wyniki końcowe. Klasa I a natomiast jest klasą złożoną z uczniów, którzy 

rozpoczynali naukę jako dzieci 6 letnie.  

 

CZĘŚĆ POLONISTYCZNA 

Wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej sprawdzane były wśród 

pierwszaków w siedmiu zadaniach. Miały one na celu uzyskanie informacji jak uczniowie 

radzą sobie bezpośrednio po wprowadzeniu wszystkich liter z: 

-odwzorowywaniem znaków graficznych po wyznaczonej linii; 

-dzieleniem wyrazów na sylaby i ich zapisywaniem; 

-określaniem liczby sylab, głosek, liter w wyrazie; 

-układaniem zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisywaniem jego w liniaturze; 

-odszukiwaniem w wyrazach takiej samej sylaby; 

-wskazywaniem wyrazów jednosylabowych; 

-rozpoznawaniem samogłosek i spółgłosek. 

 

 

ZESTAWIENIE PROCENTOWE WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU Z CZĘŚCI 

POLONISTYCZNEJ 

Numer zadania Klasa I a Klasa I b Ogółem 

Zadanie 1 96% 91% 93,5% 

Zadanie 2 75% 53% 64% 

Zadanie 3 82% 71% 76,5% 

Zadanie 4 85% 86% 85,5% 

Zadanie 5 74% 29% 51,5% 

Zadanie 6 87% 84% 85,5% 

Zadanie 7 98% 85% 91,5% 
 

Najłatwiejszym okazało się zadanie 1, gdzie należało dokończyć odwzorowywanie kształtów 

literopodobnych. To zadanie prawidłowo wykonało 93,5% dzieci. Dobry wynik 91,5% 

uzyskały też w zadaniu 7, polegającym na rozpoznawaniu samogłosek i spółgłosek. Najsłabiej 



dzieciom wyszło odszukiwanie wyrazów z taką samą liczbą sylab. Tutaj wynik wynosi 

51,5%.  Średni wynik części polonistycznej to 85,7%. 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNA 

Wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej sprawdzane były wśród 

pierwszaków w dziewięciu zadaniach. Miały one na celu uzyskanie odpowiedzi jak uczniowie 

radzą sobie ze: 

- ze znajomością stosunków przestrzennych; 

- sprawnością rachunkową; 

- dodawaniem i odejmowaniem z wykorzystaniem rysunków; 

- porównywaniem wartości liczb - posługiwaniem się znakami: >,<,=; 

- rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych; 

- prostymi obliczeniami pieniężnymi;  

- rozpoznawaniem figur geometrycznych; 

- umiejętnością mierzenia za pomocą linijki; 

- odczytywaniem pełnych godzin na zegarze. 

 

ZESTAWIENIE PROCENTOWE WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU Z CZĘŚCI 

MATEMATYCZNEJ  

Numer zadania Klasa I A Klasa I B Ogółem 

Zadanie 1  97% 73% 85% 

Zadanie 2 100% 89% 94,5% 

Zadanie 3 70% 72% 71% 

Zadanie 4 97% 94% 95,5% 

Zadanie 5 68% 53% 60,5% 

Zadanie6 79% 53% 66% 

Zadanie 7 100% 77% 88,5% 

Zadanie 8 92% 90% 91% 

Zadanie 9 95% 63% 79% 
 

Najłatwiejszym zadaniem okazało się łączenie zegarów wskazujących taką samą godzinę. 

Świadczy o tym wynik 95,5% w zadaniu 4. Dzieci potrafią również obliczyć działania i 

przedstawić ich zapis za pomocą rysunków, a także zastosować odpowiedni znak porównując 

wielkości liczb (zadanie 2 i zadanie 8). Najwięcej problemów sprawiło dzieciom zadanie 5, 



gdzie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania w praktyce obliczeń pieniężnych. 

Średni wynik z części matematycznej sprawdzianu to 85,4%. 

 

Wnioski po przeprowadzonych sprawdzianach: 

- zintensyfikować ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę sylabową oraz głoskową 

wyrazów; 

- zwiększyć ilość ćwiczeń w układaniu zdań z rozsypanek wyrazowych;  

- doskonalić umiejętność czytania oraz rozumienia czytanego tekstu i poprawnego zapisu 

zdania (wielka litera na początku i kropka na końcu);   

- doskonalić umiejętność pisania, zwracając uwagę na odpowiedni kształt, proporcje i 

łączenie liter; 

- systematycznie włączać w proces dydaktyczny zabawy ruchowe doskonalące orientację 

przestrzenną; 

- przeprowadzać różnorodne zabawy manipulacyjne związane z obliczeniami pieniężnymi, 

mierzeniem odcinków, odczytywaniem i zapisywaniem pełnych godzin na zegarze i 

rozpoznawaniem figur geometrycznych; 

- zintensyfikować ćwiczenia w zakresie dodawania i odejmowania do 10 

 z zastosowaniem różnorodnych metod; 

- doskonalić umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych poprzez manipulacyjne 

odtwarzanie (lub) tworzenie sytuacji za pomocą konkretów i znajdowanie w ten sposób 

wielkości poszukiwanych; 

- usprawniać organizację i tempo pracy samodzielnej u wybranych uczniów. 

 

 


