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2015 r. 

Spójny i zharmonizowany system 



Dokument określający 

zawartość treściową 

sprawdzianu 

 

Charakter sprawdzanych 

umiejętności 
 

 

Liczba części 

 

 

Czas pracy z arkuszem 

 

 

Katalog typów zadań 

 

 

Umiejętności złożone 

 

 

Komunikowanie wyników 

 

 

Dostosowania (języki 

mniejszości narodowych) 
 

standardy wymagań 

egzaminacyjnych 

ponadprzedmiotowe, tj. czytanie, 

pisanie, rozumowanie, korzystanie 

z informacji, wykorzystywanie 

wiedzy w praktyce  

Jedna 

60 minut 

(+ dostosowania dla uczniów ze SPE 

i niepełnosprawnościami  

– max. 30 minut) 

zamknięte (wyboru 

wielokrotnego) i otwarte 

(krótkiej i dłuższej odpowiedzi); 

ogółem ok. 23 zadań 

w punktach (cały sprawdzian 

PLUS wyniki w poszczególnych 

umiejętnościach) 

zadania zamknięte sprawdzające 

głównie jedną umiejętność 

cały sprawdzian w języku danej 

mniejszości narodowej 

SPRAWDZIAN 

(od 2002 do 2014) 
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wiedzy w praktyce  
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60 minut 

(+ dostosowania dla uczniów ze SPE 

i niepełnosprawnościami  

– max. 30 minut) 

zamknięte (wyboru 

wielokrotnego) i otwarte 

(krótkiej i dłuższej odpowiedzi); 

ogółem ok. 24 zadań 

w punktach (cały sprawdzian 

PLUS wyniki w poszczególnych 

umiejętnościach) 

zadania zamknięte sprawdzające 

głównie jedną umiejętność 

cały sprawdzian w języku danej 

mniejszości narodowej 

SPRAWDZIAN 

(od 2002 do 2014) 

SPRAWDZIAN 

(od 2015 r.) 

wymagania podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego 

przedmiotowe, tj. język polski i 

matematyka (w tym zadania osadzone 

w kontekście historycznym lub 

przyrodniczym) i język obcy 

Dwie, tj. 1.: język polski i 

matematyka; 2.: język obcy 

część 1.: 80 minut (+ dostosowania); 

część 2.: 45 minut (+ dostosowania); 

oddzielone przerwą (ok. 70 minut) 

cz. 1.: zamknięte (WW, na 

dobieranie, P/F) i otwarte (krótkiej i 

dłuższej odpowiedzi); ok. 27 zadań  

cz. 2.: zamknięte (WW, na 

dobieranie, P/F); ok. 40 zadań 

wiele zadań zamkniętych 

sprawdzających umiejętności 

złożone, np. wnioskowanie, 

argumentowanie, porównywanie, 

proste modelowanie 

w % (dla cz. 1. [+ oddzielnie dla 

j. polskiego i matematyki]  

oraz dla cz. 2.) 

tylko zadania z matematyki  

w języku danej mniejszości 

narodowej 



Zmiany w sprawdzianie od 2015 r. 

ZMIANY 

ORGANIZACYJNE 

 

Nowa formuła sprawdzianu: dwie części.  

• CZĘŚĆ 1. – język polski i matematyka (80 minut) 

• CZĘŚĆ 2. – język obcy nowożytny (45 minut) 

 

 

ZMIANY 

MERYTORYCZNE 

wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

 

ZMIANY 

JAKOŚCIOWE 

• zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, 

operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów;  

• szerszy repertuar rodzajów zadań oraz materiałów źródłowych 

(np. komiks, afisz, mapa) 

• kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do 

oceniania 

 



Liczba zadań w sprawdzianie 



Rodzaje zadań – część 1. sprawdzianu 



Rodzaje zadań – część 1. sprawdzianu 



Rodzaje zadań – część 1. sprawdzianu 



Rodzaje zadań – część 1. sprawdzianu 



Materiały informacyjne o sprawdzianie 

20141104 Zaznaczanie odpowiedzi na karcie Flyer wer5.pdf
20141113 Sprawdzian Flyer.pdf


• wykorzystanie ikonicznych tekstów kultury (komiks) oraz materiałów obrazkowych  

(scenek sytuacyjnych) przy tworzeniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

Najważniejsze zmiany merytoryczne i jakościowe 



• przyjmowanie indywidualnych strategii rozwiązania zadania matematycznego  

i sposobu rozumowania ucznia 

Najważniejsze zmiany merytoryczne i jakościowe 

Zadanie 
 

     Marta zaprosiła na swoje urodziny 13 osób. Dla każdej z nich i dla siebie zamierza  

kupić po ¾ litra soku. Sok sprzedawany jest w kartonach o pojemności 2 litry. 
 

     Ile najmniej takich kartonów powinna kupić? 



Część 2. sprawdzianu  

             – zadania z języka obcego nowożytnego 

OD 2015 ROKU 

Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.  

(Uczeń może wybrać tylko ten język, który był dla niego obowiązkowym zajęciem edukacyjnym.) 

 

Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego  

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.  

 

Zadania z języka obcego nowożytnego będą  miały wyłącznie formę zamkniętą (od 35 do 45 zadań) 

i będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:  

•  rozumienie ze słuchu  (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD) 

•  znajomość funkcji i środków językowych 

•  rozumienie tekstów pisanych.  

 

                                                                                                                             



Konieczność znalezienia optymalnego rozwiązania dla docelowej grupy odbiorców: 

• poziom wiedzy ogólnej vs. poziom wiedzy (wiadomości i umiejętności) w zakresie  

     języka obcego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• znajomość języka ojczystego vs. znajomość języka obcego (podstawa programowa) 

• zróżnicowanie poziomu opanowania języka obcego  

• charakterystyka grupy wiekowej (zachowania, emocje, sposób poznawania świata) 

• docelowy odbiorca (sprawdzian dla dzieci, ale nie dziecinny!) 

• motywacyjny cel sprawdzianu („osiągalne wyzwanie”) 

• ograniczenia związane z techniczną stroną sprawdzianu (np. zadania zamknięte, czas) 

Część 2. Kwestie problematyczne 



Część 2. Język obcy nowożytny 



Część 2. Język obcy nowożytny 



Część 2. Język obcy nowożytny 



Część 2. Język obcy nowożytny 



Część 2. Język obcy nowożytny 



Część 2. Język obcy nowożytny 



Część 2. Co sprawdzian sprawdza… 



… i czego nie sprawdza 



„Sprawdzian próbny” 

17 grudnia 2014 r. (środa) 

część 1. i 2. 

Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminu próbnego  

będą dostępne w serwisach OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół  

(12 grudnia br.). 

Diagnoza Kompetencji  

Szóstoklasistów 

 60 szkół na terenie kraju 

 część 1. 



Specjalna zakładka na stronie internetowej CKE 

www.cke.edu.pl 



Szczegółowe informacje dla grup odbiorców 



Jak nowe informatory pomogą szóstoklasistom przygotować się  

do sprawdzianu? 


