
Przebieg badania 



Główne wątki 

•Współdziałanie partnerów Badania kompetencji 

gimnazjalistów 

•Przeprowadzenie badania 

•Nowe typy zadań zamkniętych i zaznaczanie odpowiedzi na 

kartach 

•Ocenianie 

•Wprowadzanie danych z oceniania  w szkole zadań 

otwartych 

•Jakie zestawienia dla klasy może pobrać szkoła? 

 

 

 

 



PARTNERZY W DIAGNOZIE KOMPETENCJI 

GIMNAZJALISTÓW 

CKE 

IBE 

SZKOŁA 

OKE 



SZKOŁA 

• Jaki jest nowy egzamin? – uczeń, nauczyciel, rodzice. 

• Jak moi uczniowie są przygotowani do nowego egzaminu? – nauczyciel. 

• Jak funkcjonuje nowa organizacja egzaminu w szkole? 

CKE 

• Jak funkcjonują nowe typy zadań? 

• Jak funkcjonuje nowa organizacja egzaminu? 

• Jak zoptymalizować procedury przeprowadzenia egzaminu w szkole? 

OKE 

• Współpraca w zakresie tworzenia warunków do doskonalenia metod 
oceniania. 

• Współpraca w zakresie komunikowania wyników i analiz. 

IBE 

• Badanie różnych rozwiązań w zakresie oceniania – metody. 

• Badanie różnych rozwiązań w zakresie oceniania – technologia. 

• Współdziałanie z nauczycielami: lepiej organizujemy środowisko uczenia się, 
oceniamy trafniej i rzetelniej. 



7 XII 

historia  
i WOS 

język polski 

8 XII 

przedmioty 
przyrodnicze 

matematyka 

Wywiad grupowy w jednym oddziale 

 (20 minut) 

8 XII - 40 szkół 7 XII - 41 szkół 



Uczniowie z orzeczeniem o dysleksji rozwojowej 

Wydłużenie 
czasu 

Prawo do 
zaznaczania 
odpowiedzi  
w zeszycie bez 
przenoszenia 
na kartę 
odpowiedzi 

Wariant 
A 

Wydłużenie 
czasu 

Konieczność 
zaznaczania 
odpowiedzi na 
karcie  

Wariant 
B 



W każdej sali, w której uczniowie będą pisać test, osobą 

prowadzącą badanie jest nauczyciel – warunki jak najbardziej 

zbliżone do egzaminu gimnazjalnego.  

Skserowane kopie kart i zeszytów odpowiedzi zostają w szkole 

do oceny przez nauczycieli. 

Prosimy o wprowadzenie ocen za zadania otwarte do bazy 

wyników  poprzez aplikację dostępną ze strony www IBE. 

Zestawienia wyników za zadania otwarte i zamknięte (dla 

poszczególnych klas będą dostępne do pobrania w aplikacji 

dostępnej ze strony www IBE 

 

 



Oryginalne karty odpowiedzi i zeszyty odpowiedzi będą 

przesłane do OKE we Wrocławiu. 

W procesie badawczym zadania otwarte będą oceniane różnymi 

metodami i z wykorzystaniem e-oceniania. 

 

 

 

 

 

 
W grudniu i styczniu odbędą się warsztaty dla nauczycieli. 

 

 



Harmonogram badań 

7 grudnia godz. 9.00  

– test z historii i WOS;  

czas trwania 60 minut dla uczniów bez dysfunkcji, 80 minut dla uczniów 

dyslektycznych 



Przerwa pomiędzy testem z historii i WOS a pomiędzy 

testem z języka polskiego 



Harmonogram badań 
   7 grudnia godz. 10.45  

test z języka polskiego;  

czas trwania 90 minut na rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych dla 

uczniów bez dysfunkcji, 135 minut dla uczniów dyslektycznych   



    8 grudnia godz. 9.00  

– test z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia);  

czas trwania 60 minut dla uczniów bez dysfunkcji, 80 minut dla uczniów 

dyslektycznych 

 



Przerwa pomiędzy testem z przedmiotów 

przyrodniczych a pomiędzy testem z matematyki 



  8 grudnia godz. 10.45  

 – test z matematyki;  

czas trwania 90 minut dla uczniów bez dysfunkcji, 135 minut dla uczniów 

dyslektycznych. Zadania otwarte rozwiązywane są w dodatkowym zeszycie. 

 



INNY ZAPIS NA KARCIE 

ODPOWIEDZI 

Nowy typ zadań zamkniętych 









Od 7 grudnia będzie możliwe 

wprowadzanie danych do bazy – 

oceny za zadania otwarte. 



Wprowadzanie danych z zadań otwartych 

ibe.edu.pl/dkg 

Zakładka: logowanie 

http://moodle.oke.jaworzno.pl/ibe/


„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja  

zaplecza badawczego” 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  

Funduszu Społecznego 

 

Instytut Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 

tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl 


