SPRAWDZIAN
W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

STRUKTURA SPRAWDZIANU
Sprawdzian składa z dwóch części.
Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej.
Część 1. Zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.
• Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano
80 minut.
• W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną
odpowiedź. W innych – samodzielnie ją sformułować, np.
napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z
matematyki.

STRUKTURA SPRAWDZIANU
Część 2. Zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego
uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

• Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano
45 minut.
• We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną
odpowiedź.
Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego
samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka
przerwa na odpoczynek.

RODZAJE ZADAŃ
Na sprawdzianie uczniowie będą rozwiązywać zadania
zamknięte i otwarte.

• W zadaniach zamkniętych uczeń – spośród kilku odpowiedzi
– wskazuje jedną poprawną. Zadania zamknięte można
rozwiązywać w arkuszu, ale przed zakończeniem
sprawdzianu rozwiązania trzeba zaznaczyć na karcie
odpowiedzi.
Po zakończeniu każdej części sprawdzianu uczeń będzie
miał dodatkowe 5 minut, aby spokojnie sprawdzić, czy
poprawnie zaznaczył wszystkie rozwiązania na karcie.
• W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy
rozwiązanie. Rozwiązania zadań otwartych uczniowie
zapisują w arkuszu, w wyznaczonych miejscach.

RODZAJE ZADAŃ
Przed sprawdzianem nauczyciele udzielą uczniom
szczegółowych informacji na temat pracy z arkuszem
egzaminacyjnym.
Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i
umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla klas I–VI dla trzech przedmiotów, tj.
- JĘZYKA POLSKIEGO,
- MATEMATYKI,
- JĘZYKA OBCEGO.

PODSTAWOWE ZASADY
PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU
1. Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby
ukończyć szkołę.
2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której
uczęszcza.
3. Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:30.
4. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych
nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to
zrobić 2 czerwca 2016 r.
5. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub
długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą
część również linijkę.
6. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz
słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych.

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH
27 maja 2016 r.
uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie.
Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki
(wyrażone w procentach):
- z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki:
- z języka polskiego,
- z matematyki,
- z części drugiej, czyli z języka obcego.
Sprawdzianu nie można nie zdać!
Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma
zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem
ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).

WYNIKI SPRAWDZIANU
• Obok stopni wystawionych przez nauczycieli – stanowią
dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną
w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

• Dla ucznia i jego rodziców to wskazówka, z którymi spośród
przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej.
• Dla nauczycieli w szkole podstawowej to obiektywna (ale wcale
nie najważniejsza!) informacja o uczniach, z którymi pracowali
przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej pracy w latach
kolejnych.
• Dla nauczycieli w gimnazjum to wstępna informacja o poziomie
wiadomości i umiejętności pierwszoklasistów, których będą
uczyć.

Szczegółowe informacje o harmonogramie
sprawdzianu, zasadach jego organizowania
i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze
są dostępne na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl

