
Raport podsumowujący  

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem 2016 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii  

w Słupsku 

1. Informacje o sprawdzianie 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon odbył się 14 

kwietnia 2016 r.  

Wzięło w nim udział 107 uczniów. 

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

Uczniowie rozwiązywali zadania podczas dwóch godzinach lekcyjnych. 

2. Wyniki statystyczne klas 

KLASA  JĘZYK POLSKI MATEMATYKA 

III A 82% 65% 

III B 58% 44% 

III C 71% 57% 

III D 70% 48% 

III E 73% 64% 

 

3. Średni wynik badanych standardów – język polski 

Język polski – rodzaj standardu Wynik 

Wszystkie obszary wymagań 72% 

Czytanie 81% 

Pisanie  74% 

Elementy wiedzy o języku 59% 
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4. Szkoła na tle województwa i kraju- język polski 

Język polski ŚREDNI WYNIK 

SZKOŁY 

ŚREDNI WYNIK W 

WOJEWÓDZTWIE 

ŚREDNI WYNIK 

W KRAJU 

Wszystkie obszary 

wymagań 

72% 73% 74% 

Czytanie 81% 81% 82% 

Pisanie 74% 78% 79% 

Elementy wiedzy o 

języku 

59% 59% 59% 

 

5. Średni wynik badanych standardów – matematyka 

Matematyka – rodzaj standardu Wynik 

Wszystkie obszary wymagań 57% 

Liczenie i sprawność rachunkowa 67% 

Umiejętności praktyczne 59% 

Rozwiązywanie zadań tekstowych 42% 

 

 

 

6. Szkoła na tle województwa i kraju – matematyka 

Matematyka ŚREDNI WYNIK 

SZKOŁY 

ŚREDNI WYNIK W 
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ŚREDNI WYNIK 

W KRAJU 

Wszystkie obszary 
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rachunkowa 

67% 72% 73% 

Umiejętności 59% 68% 70% 
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praktyczne 
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42% 60% 62% 

 

7. Wnioski do pracy po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z 

Operonem 2016 – edukacja polonistyczna 

I CZYTANIE 

- usprawniać technikę i tempo czytania ze zrozumieniem, poprzez zwiększenie ilości 

ćwiczeń związanych z wyszukiwaniem informacji w tekście oraz ćwiczeń wymagających 

wnioskowania na podstawie informacji w nim zawartych, 

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

 

II PISANIE 

- zwiększyć ilość ćwiczeń ukierunkowanych na redagowanie pracy na zadany temat i 

zgodny z daną formą wypowiedzi pisemnej, 

- systematycznie utrwalać stosowanie podstawowych norm ortograficznych i norm 

interpunkcyjnych, zachęcać przy tym uczniów do samodzielnego korzystania ze 

słowników ortograficznych. 

 

III ELEMENTY WIEDZY O JĘZYKU 

- zwiększyć ilość ćwiczeń związanych ze wskazywaniem i rozpoznawaniem części mowy, 

- zintensyfikować ćwiczenia w zakresie układania wyrazów w kolejności alfabetycznej, 

- doskonalić praktyczne umiejętności podziału wyrazów na głoski, litery i sylaby.  

8. Wnioski do pracy po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z 

Operonem 2016 – edukacja matematyczna 

I LICZENIE I SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA 

- zwiększyć ilość  ćwiczeń wymagających liczenia i sprawności rachunkowej, prowadzić tego 

typu ćwiczenia nie tylko na matematyce, 

- wdrażać do samokontroli podczas wykonywania wszystkich działań matematycznych. 

 

II UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 

- doskonalić umiejętności posługiwania się  kalendarzem, odczytywaniem liczb w systemie 

rzymskim, wykonywania  prostych obliczeń zegarowych, pieniężnych oraz dotyczących 

długości i wagi, 



- włączyć w proces dydaktyczny praktyczne ćwiczenia w zakresie posługiwania się 

termometrem, 

- prowadzić gry i zabawy matematyczne z liczbami wielocyfrowymi, układając z podanych 

cyfr wszystkie możliwe liczby. 

III ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH 

- doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych po wnikliwej jego analizie, w 

szczególności  zadań na porównywanie różnicowe, 

- wdrażać do powtórnego przeanalizowania wykonanych działań i sprawdzenia słuszności 

wybranej drogi rozwiązania oraz poprawności obliczeń, 

- zwracać uwagę na poprawne uzupełnianie odpowiedzi w zadaniach z treścią 

 

 


