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Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych 
województwa mazowieckiego 

 
Szanowni Państwo, 
 
 
 5 kwietnia 2011 r. uczniowie klas szóstych ze wszystkich szkół 
podstawowych w Polsce już po raz dziesiąty przystąpili do sprawdzianu 
umiejętności szóstoklasistów. Wyniki tegorocznego sprawdzianu Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Warszawie przekazała do szkół podstawowych województwa 
mazowieckiego 27 maja 2011 roku. Tego samego dnia zamieściliśmy na naszej 
stronie internetowej wstępną informację zawierającą niektóre dane liczbowe 
dotyczące tegorocznej edycji sprawdzianu oraz podstawowe parametry 
statystyczne opisujące wyniki uczniów piszących sprawdzian na terenie objętym 
działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 
 
Powodem do dumy jest dla nas fakt, że szóstoklasiści z województwa 
mazowieckiego po raz kolejny osiągnęli najwyższy wynik w kraju. Jest to efekt 
wielkiego wysiłku uczniów i ich nauczycieli, dyrektorów szkół, a także skutek 
dobrych decyzji władz kierujących mazowiecką oświatą. Za tę owocną i ważną 
pracę bardzo Państwu dziękujemy.  
 

W Sprawozdaniu ze sprawdzianu w 2011 roku, które Państwu przekazujemy, 
zamieściliśmy szczegółowe dane i analizy, które mogą być przydatne 
w zdiagnozowaniu osiągnięć uczniów, określeniu mocnych i słabych stron każdej 
szkoły. Liczymy na to, że posłużą one pogłębionej analizie i przyczynią się do 
rzetelnej ewaluacji pracy szkół województwa mazowieckiego. 
 

 
Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
 
 
 

Anna Frenkiel 
 

http://www.oke.waw.pl/
mailto:info@oke.waw.pl
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1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI 

1.1. Liczba uczniów – rodzaje arkuszy egzaminacyjnych 
 

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej odbył się 5 kwietnia 2011 
roku. Przystąpiło do niego 50 007 szóstoklasistów. W terminie dodatkowym – 7 
czerwca – sprawdzian pisało 128 uczniów. W sumie Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Warszawie przekazała do szkół podstawowych 50 135 
uczniowskich wyników. Od 2002 roku liczba uczniów przystępujących do 
sprawdzianu systematycznie spada. Osiem lat temu przystąpiło do niego 67 328 
uczniów klas szóstych, a w ubiegłym roku – 51 513.  

W tym roku 179 szóstoklasistów zostało, z przyczyn zdrowotnych lub losowych, 
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Uczniowie ci otrzymali 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i mogą kontynuować naukę 
w gimnazjum. 
 
 

Dane liczbowe dotyczące uczniów zgłoszonych i przystępujących do sprawdzianu 

Sprawdzian 
2011 

Liczba uczniów, którzy 

byli 
zgłoszeni 

przystąpili 
do sprawdzianu 

zostali 
zwolnieni 

nie przystąpili 

50 357 50 135 179 43* 

                                            
*
 Uczniowie, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, to najczęściej osoby, które z różnych powodów 

przerwały naukę w szkole podstawowej. 
 

 
 
 
W liczbie uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu, uwzględniono 

78 laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. Uczniowie ci byli 
zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu i otrzymali z OKE 
zaświadczenie potwierdzające uzyskanie maksymalnego wyniku. 
 
 

Liczba laureatów w zależności od rodzaju konkursu 

Rodzaj konkursu Liczba 
laureatów 

Konkurs Matematyczny 16 

Konkurs Polonistyczny 10 

Konkurs Przyrodniczy 47 

Konkurs Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego (laureaci z lat ubiegłych) 5 

razem 78 
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Arkusz standardowy S-1, przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i tych, 
którzy mają opinię o specyficznych trudnościach w nauce, pisało 49 400 
egzaminowanych. Pozostałe rodzaje arkuszy były dostosowane w formie (np. różne 
rodzaje czcionki) lub treści (np. inny sposób redagowania zadań, inne zadania i inne 
kryteria oceniania rozwiązań).  
 
 

Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza egzaminacyjnego 
Symbol 
arkusza Opis Liczba 

uczniów 
S-1 standardowy 49 400 

S-4 dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 punktów) 31 

S-5 dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 punktów) 16 

S-6 dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille’a) 9 

S-7 dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących 82 

S-8 dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 597 

razem 50 135 

 
Prawo do dostosowań ze względu na opinię o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się wykorzystało 6649 uczniów. Powiększony druk lub pismo brajlowskie 
zastosowano w arkuszach przeznaczonych dla 58 uczniów, natomiast 
niestandardowe zadania rozwiązywało 679 uczniów. W sumie 7386 (14,77%) 
szóstoklasistów skorzystało z wydłużonego czasu pisania sprawdzianu na podstawie 
odpowiednich opinii lub orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Liczba 
ta nie uwzględnia uczniów, którzy w oparciu o zaświadczenia lekarskie stwierdzające 
chorobę mogli również pisać w czasie niestandardowym. 

 
 

1.2. Liczba chłopców i dziewcząt 
 
Wśród tegorocznych szóstoklasistów piszących sprawdzian w kwietniu było 24 238 
(48,47%) dziewcząt i 25 769 (51,53%) chłopców. W populacji dwunastolatków 
kończących szkoły podstawowe w naszym województwie utrzymuje się około 
trzyprocentowa przewaga ilościowa chłopców nad dziewczynkami. 
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1.3. Wielkość miejscowości 
 

W województwie mazowieckim sprawdzian odbył się w 1633 szkołach 
podstawowych.  

Tabela przedstawia dane liczbowe i procentowe dotyczące lokalizacji szkół 
w miejscowościach o różnej wielkości oraz liczbę i odsetek uczniów uczęszczających 
do szkół działających na wsi czy też w mniejszych lub większych miastach, w roku 
bieżącym i ubiegłym. 

 
 

Liczba szkół i liczba uczniów w zależności od wielkości miejscowości 

Miejscowość Szkoły Uczniowie 
liczba procent liczba procent 

Data sprawdzianu 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

wieś 1 085 1 076 66% 66% 21 047 20 004 40% 40% 

miasto do 20 tys. 
mieszkańców 

115 111 7% 7% 6 581 6 485 13% 13% 

miasto od 20 tys. do 
100 tys. 
mieszkańców 

127 129 8% 8% 8 601 8 032 17% 16% 

miasto powyżej 100 
tys. mieszkańców 

305 317 19% 19% 15 449 15 486 30% 31% 

 
Struktura rozmieszczenia szkół podstawowych na terenach wiejskich 

i zurbanizowanych oraz proporcje między liczbami dzieci uczęszczających do szkół 
w miastach i na wsiach nie zmieniają się w województwie mazowieckim od lat. 
Zdecydowana większość podstawówek to małe szkoły wiejskie, w których 
do sprawdzianu przystępuje zwykle jedna niewielka klasa. Natomiast w dużych 
miastach są szkoły, w których sprawdzian pisze stukilkudziesięciu szóstoklasistów. 

Porównując dane tegoroczne z ubiegłorocznymi można zaobserwować, 
że najwięcej uczniów ubyło na wsi – około tysiąca i w średnich miastach – około 
sześciuset. Tymczasem w dużych miastach i w stolicy mamy do czynienia 
z tendencją odwrotną do ogólnej: liczba dzieci minimalnie się zwiększyła i przybyło 
kilkanaście szkół zgłaszających uczniów do sprawdzianu. 
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1.4. Szkoły publiczne i niepubliczne 
 

W naszym województwie odsetek uczniów korzystających z nauki w szkołach 
niepublicznych jest stosunkowo wysoki. Jest to jednak wciąż niewielka liczba 
w porównaniu z liczbą uczniów uczęszczających do szkół publicznych. 

 
Liczba szkół i liczba uczniów w zależności od typu szkoły 

Typ szkoły Szkoły Uczniowie 
liczba procent liczba procent 

publiczna 1523 93,3% 48 088 96,2% 

niepubliczna 110 6,7% 1 919 3,8% 

 
Liczba uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych zwiększyła się 

o 0,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z zestawienia liczby szkół i liczby uczniów 
uczęszczających do tych dwóch typów szkół wyraźnie wynika, że w statystycznej 
szkole publicznej, wiejskiej czy miejskiej, do sprawdzianu przystąpiło 
32 szóstoklasistów, podczas gdy w statystycznej szkole niepublicznej uczniów takich 
było 17. 

 
 

1.5. Uczniowie z dysleksją 
 
W tym roku w województwie mazowieckim 13,3% szóstoklasistów skorzystało 

na sprawdzianie z dostosowania procedur egzaminacyjnych do potrzeb uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w nauce czyli z problemami o charakterze 
dyslektycznym. Uczniowie ci mogli rozwiązywać zadania w czasie dłuższym o 50% 
a ich prace były sprawdzane według dostosowanych kryteriów. 

 
Odsetek uczniów z dysleksją w poszczególnych powiatach w latach 2009- 2011 

Powiat Procent uczniów z dysleksją 
2009 2010 2011 

białobrzeski 5,0% 3,8% 3,7% 

ciechanowski 15,8% 17,1% 20,0% 

garwoliński 18,3% 13,2% 17,4% 

gostyniński 3,4% 4,6% 3,0% 

grodziski 23,7% 15,9% 15,3% 

grójecki 12,3% 10,7% 12,7% 

kozienicki 2,7% 3,5% 4,4% 

legionowski 7,1% 6,1% 6,8% 

lipski 9,3% 7,7% 9,2% 

łosicki 0,7% 0,9% 0,3% 

m.Ostrołęka 11,4% 8,9% 9,2% 

m.Płock 12,0% 12,5% 15,8% 

m.Radom 6,9% 5,2% 4,6% 

m.Siedlce 7,5% 6,7% 7,5% 

makowski 4,8% 3,5% 5,4% 
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miński 10,8% 8,6% 7,5% 

mławski 4,2% 6,2% 5,6% 

nowodworski 5,0% 4,7% 7,9% 

ostrołęcki 2,3% 2,6% 2,2% 

ostrowski 2,5% 3,2% 3,2% 

otwocki 17,3% 16,3% 18,1% 

piaseczyński 12,0% 11,0% 13,9% 

płocki 8,4% 5,5% 8,0% 

płoński 3,1% 4,5% 5,6% 

pruszkowski 30,9% 19,6% 21,5% 

przasnyski 2,2% 5,4% 6,5% 

przysuski 8,2% 6,5% 9,1% 

pułtuski 4,3% 4,1% 4,1% 

radomski 2,9% 1,8% 2,6% 

siedlecki 3,2% 3,8% 3,3% 

sierpecki 7,2% 8,6% 8,8% 

sochaczewski 6,6% 6,3% 5,2% 

sokołowski 2,7% 2,7% 2,2% 

szydłowiecki 0,6% 1,5% 1,6% 

warszawski 35,5% 27,0% 26,8% 

warszawski zachodni 29,1% 23,9% 22,0% 

węgrowski 4,0% 3,0% 3,1% 

wołomiński 12,5% 12,5% 12,1% 

wyszkowski 11,2% 8,3% 10,2% 

zwoleński 2,3% 1,9% 1,0% 

żuromiński 4,2% 3,3% 4,8% 

żyrardowski 10,9% 12,5% 10,6% 

ogółem 12,4% 12,7% 13,3% 
 

 
W porównaniu z ubiegłymi latami w tym roku znacząco zwiększył się procent 

szóstoklasistów, którzy mają opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 
Nadal utrzymuje się wysokie zróżnicowanie tego wskaźnika między poszczególnymi 
powiatami. W powiecie łosickim 14 spośród 471 piszących sprawdzian miało opinię 
o dysleksji – jest to 0,3% szóstoklasistów, a w powiatach pruszkowskim czy 
ciechanowskim 20% dzieci korzystało na sprawdzianie z dostosowań z powodu tej 
dysfunkcji.  

W tym roku można dostrzec także pozytywną tendencję. Maleje odsetek 
zdiagnozowanych uczniów w największych miastach naszego województwa, 
w Warszawie i Radomiu, a wzrasta w powiatach, gdzie większość szkół 
zlokalizowanych jest na wsiach i w małych miastach, na przykład w powiatach: 
żuromińskim, przysuskim, płońskim, nowodworskim czy kozienickim. 
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2. WYNIKI SPRAWDZIANU 
Przedstawiając wyniki sprawdzianu, koncentrujemy się przede wszystkim 

na wskaźnikach dotyczących blisko pięćdziesięciotysięcznej populacji uczniów 
województwa mazowieckiego piszących arkusz standardowy. W przypadku takiej 
liczby uczniów możemy zakładać wysoką trafność przedstawianych danych. 
W odniesieniu do wyników uczniów rozwiązujących różne odmiany arkuszy 
niestandardowych podajemy tylko podstawowe parametry. Wskaźniki statystyczne 
wyliczone na podstawie niewielu wyników są mało wiarygodne. 

2.1. Podstawowe dane statystyczne 
W województwie mazowieckim statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący 

arkusz standardowy w 2011 roku uzyskał na sprawdzianie 25,96 punktów, 
co stanowi w przybliżeniu 65% punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik nieco 
wyższy od średniego wyniku statystycznego ucznia w kraju (25,27 punktów). 
W ubiegłym roku średni wynik w naszym województwie wynosił 25,58, czyli nasz 
statystyczny szóstoklasista w 2010 roku rozwiązał poprawnie 64% zadań. 
Dla porównania – w 2009 roku wskaźnik ten wynosił 60%. Na zmienność danych 
wpływa fakt, że każdego roku szóstoklasiści badani są przy pomocy innego 
narzędzia (zestawu egzaminacyjnego). Z kolei ten sam zestaw egzaminacyjny może 
okazać się łatwiejszy lub trudniejszy dla różnych roczników szóstoklasistów. 
Nie wolno bezpośrednio porównywać średnich wyników z różnych lat. Dopiero 
umieszczenie średniego wyniku indywidualnego, czy też wyników wszystkich 
uczniów piszących w danej szkole na skali znormalizowanej (np. staninowej) 
pozwala na formułowanie wniosków na temat oddziaływań edukacyjnych 
szkoły. 

 
Podstawowe wskaźniki statystyczne dla wyników sprawdzianu 

Rodzaj arkusza S-1 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

Liczba uczniów 49 400 31 16 9 82 597 

Wynik minimalny 0 10 10 11 2 0 

Wynik maksymalny 40 35 38 31 39 40 

Wynik średni2 25,96 22,32 25,56 22,88 18,72 23,16 

Mediana3 27,00 24,00 27,00 23,00 17,50 23,00 

Dominanta4 32 15 18 11 23 24 

Odchylenie 
standardowe5 7,57 6,92 8,18 6,51 9,64 7,71 

 
Wśród tegorocznych parametrów statystycznych zwraca uwagę średni wynik 
szóstoklasistów rozwiązujących arkusz S-7 i mediana wszystkich wyników uczniów 
rozwiązujących ten arkusz. Dane te pokazują, że tegoroczny zestaw S-7 był trudny. 
Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim uzyskali 58% punktów możliwych 
do zdobycia. Jest to wynik niższy o 5 punktów procentowych od ubiegłorocznego. 

                                            
2
 Wynik średni – wynik w punktach statystycznego zdającego. 

3
 Mediana – wynik środkowy dzielący grupę zdających na dwie równe części. 

4
 Dominanta – wynik najczęściej występujący; modalna 

5
 Odchylenie standardowe – miara rozrzutu wyników. 
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2.2. Wyniki indywidualne 
Rozkład wyników uczniowskich w województwie mazowieckim wskazuje 

na dość dużą przewagę wyników wyższych. 
Wśród piszących arkusz S-1-112 w województwie mazowieckim 152 uczniów 

otrzymało wynik maksymalny, czyli 40 punktów. Jeśli odejmiemy od tej liczby 
78 laureatów konkursów, to otrzymamy liczbę 74 uczniów, którzy 5 kwietnia napisali 
sprawdzian wzorcowo i otrzymali wszystkie punkty możliwe do zdobycia. Podobna 
proporcja miała miejsce w ubiegłym roku – wśród 162 uczniów, którzy uzyskali 
40 punktów było 82 laureatów konkursów. 
 
 

Rozkład wyników uczniów rozwiązujących arkusz standardowy  
w województwie mazowieckim 
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Skala staninowa, która umożliwia interpretowanie osiągnięć uczniów 
i porównywanie wyników sprawdzianu z różnych lat, w roku 2011 przedstawia się 
następująco: 

 
Wyniki uczniów na skali staninowej (S-1-112) 

Numer 
i nazwa 
wyniku 
w skali 
staninowej 

 
1 

najniższy 

 
2 

bardzo 
niski 

 
3 

niski 

 
4 

niżej 
średni 

 
5 

średni 

 
6 

wyżej 
średni 

 
7 

wysoki 

 
8 

bardzo 
wysoki 

 
9 

naj-
wyższy 

Przedział 

punktowy 

w skali 

staninowej 

0-10 11-14 15-18 19-22 23-27 28-31 32-34 35-37 38-40 

Odsetek 

uczniów 

w kraju 

2,9% 6,4% 11,0% 15,0% 22,2% 18,2% 13,2% 8,9% 2,2% 

Odsetek 

uczniów 

w woj. 

mazowieckim 

2,9% 5,6% 9,8% 14,0% 21,1% 18,5% 14,6% 10,9% 2,7% 

 

wyniki średnie 
 

wyniki niskie 

wyniki wysokie 
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2.2.1 Wyniki chłopców i dziewcząt 
 

Zróżnicowanie wyników sprawdzianu ze względu na płeć piszących można 
zaobserwować każdego roku. Jest to zjawisko naturalne, a dysproporcje pomiędzy 
wynikami są większe lub mniejsze w zależności od rodzaju sprawdzanych 
umiejętności. 

Wyniki uczniów w zależności od płci (S-1-112) 
  Dziewczęta Chłopcy 
liczba piszących 23 953 25 322 

wynik  średni 26,53 25,41 
wynik maksymalny 40 40 

wynik minimalny 2 0 

mediana 27 26 

modalna 32 32 

odchylenie standardowe 7,29 7,78 
 

Wyniki uczniów w obszarach umiejętności z podziałem na płeć (S-1-112) 

Płeć  Czytanie Pisanie 
Rozumo
-wanie 

Korzystanie 
z informacji 

Wykorzys-
tywanie 
wiedzy 
w praktyce 

Dziewczęta średnia 8,53 6,07 5,43 2,35 4,15 

wykonanie % 85% 61% 68% 59% 52% 

Chłopcy średnia 8,28 5,08 5,49 2,35 4,22 

wykonanie % 83% 51% 69% 59% 53% 

 
 Podobnie jak w latach ubiegłych istotna różnica w wynikach chłopców 

i dziewcząt dotyczy umiejętności pisania. Za dwa zadania sprawdzające 
tę umiejętność można było otrzymać w sumie 10 punktów. Obydwa zadania, 
zarówno opis znaczka pocztowego jak i sformułowanie zaproszenia, nie wymagały 
umiejętności „rozpisywania się”, tylko uwzględnienia w pracach elementów 
koniecznych w takich formach wypowiedzi. Polecenia oraz przyjęty klucz 
punktowania nie powinny były faworyzować dziewcząt, a mimo to poziom wykonania 
tej umiejętności jest w populacji dziewcząt o 10 punktów procentowych wyższy 
niż u chłopców. Różnice w poziomie zrealizowania pozostałych umiejętności są mało 
istotne i wynoszą jeden lub dwa punkty procentowe na korzyść dziewczyn. 

 

2.2.2 Wyniki uczniów a wielkość miejscowości, w której mieści się szkoła 
 

Wielkość miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła, w sposób istotny 
różnicuje wyniki uczniów. 

Średnie wyniki uczniów w zależności od wielkości miejscowości (S-1-112) 

Miejscowość Średnia Procent uzyskanych 
punktów Liczba uczniów 

wieś 24,39 61% 19 702 

miasto do 20 tys. 25,27 63% 6 418 

miasto od 20 tys. do 100 tys. 25,86 65% 7 871 

miasto powyżej 100 tys. 28,31 71% 15 284 
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Tegoroczne wyniki pokazują pozytywną tendencję zmniejszania się dystansu 
pomiędzy osiągnięciami uczniów kończących szkoły podstawowe na wsi 
i osiągnięciami dzieci korzystających z oferty edukacyjnej w dużych miastach. 
Różnica poziomu wykonania zadań jest wciąż duża, bo wynosi dziesięć punktów 
procentowych, ale jest o dwa punkty mniejsza niż w ubiegłym roku. Wskaźnik ten 
wzrósł w populacji uczniów uczących się na wsi i wynosi 61% (w 2010 roku – 59%), 
a dla wyników szóstoklasistów z dużych miast pozostał od ubiegłego roku bez zmian. 
 

2.2.3 Wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji 
 

Szóstoklasiści, którzy korzystali z dostosowania sprawdzianu do potrzeb 
uczniów z dysleksją, uzyskali w naszym województwie średni wynik 26,04 pkt. Jest to 
wynik zaledwie o 0,1 pkt. lepszy od średniej (25,94 pkt.) uczniów bez tej dysfunkcji.  

Na tę różnicę zasadniczy wpływ mają złagodzone, w stosunku do wymagań 
stawianych pozostałym uczniom, kryteria oceniania umiejętności ortograficznych 
i interpunkcyjnych. Drugim czynnikiem pozwalającym osiągnąć nieco lepszy wynik 
jest możliwość pisania w dłuższym czasie. Jest to istotne, bo w opinii wielu uczniów 
jedna godzina na rozwiązanie wszystkich zadań sprawdzianu to czas bardzo 
wyśrubowany.  
 

Wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji w obszarach umiejętności 

Uczniowie 
  

Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie 
z informacji 

Wykorzystywanie 
wiedzy 

w praktyce 

bez 
dysleksji 

średnia 8,41 5,51 5,47 2,35 4,20 
wykonanie 
(%) 

84% 55% 68% 59% 52,5% 

z 
dysleksją 

średnia 8,37 5,92 5,37 2,25 4,14 
wykonanie 
(%) 

84% 59% 67% 56% 52% 

 

 
W tym roku uczniowie z dysleksją i bez tej dysfunkcji wykazali się 

porównywalną umiejętnością pisania, mimo że sposób oceniania prac pisemnych nie 
zmienił się. W przypadku szóstoklasistów mających tego typu trudności nadal nie 
bierze się pod uwagę popełnianych przez nich błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych, a zamiast tego ocenia się umiejętność dzielenia tekstu na zdania 
przy zastosowaniu wielkiej litery na początku i odpowiedniego znaku 
interpunkcyjnego na końcu wypowiedzi.  

Ciekawe jest, że wyniki sprawdzianu nie pokazują różnic w opanowaniu 
umiejętności czytania, które również bywa upośledzone u dzieci z tego typu 
dysfunkcjami. Zarówno uczniowie z orzeczoną dysleksją jak i szóstoklasiści bez 
takiej diagnozy zdobyli średnio 84% punktów za czytanie. W pozostałych obszarach 
umiejętności szóstoklasiści ze specyficznymi trudnościami w nauce wypadli nieco 
słabiej od reszty uczniów. 
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2.3. Wyniki uczniów według sprawdzanych umiejętności 
 

2.3.1 Opis arkusza standardowego 
Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności szóstoklasistów nie zmienia się 
zasadniczo od roku 2002, czyli od pierwszej edycji ogólnopolskiego sprawdzianu. 
Oceniane są w nim umiejętności ponadprzedmiotowe zapisane w standardach 
wymagań egzaminacyjnych. Proporcje zadań przypisanych poszczególnym 
obszarom umiejętności są każdego roku takie same. W tegorocznym arkuszu, 
podobnie jak w ubiegłorocznym, można zauważyć tendencję do wyraźnego 
wyodrębnienia umiejętności matematycznych i polonistycznych, zwłaszcza w części 
składającej się z zadań otwartych. Można sądzić, że jest to sposób na płynne 
przejście do nowej formuły sprawdzianu, która zostanie wprowadzona w 2015 roku. 
Do nowego sprawdzianu przystąpią uczniowie, którzy w 2009 roku rozpoczęli naukę 
w szkołach podstawowych według nowej podstawy programowej. 
W tegorocznym sprawdzianie dostrzec można również odejście od zasady układania 
zadań wokół konkretnego, z życia wziętego, motywu przewodniego. Co prawda, 
umiejętności polonistyczne, takie jak czytanie i pisanie, sprawdzane były w tym 
arkuszu przy pomocy tekstów i zadań, których treść kojarzyła się z „matematyką”. 
Arkusz zawierał 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z czterema 
dystraktorami i 6 zadań otwartych wymagających dłuższej odpowiedzi. Cztery 
spośród nich sprawdzały umiejętności matematyczne, a dwa ostatnie badały 
kompetencje polonistyczne. 
 

Plan arkusza standardowego 

Obszar umiejętności Liczba 
punktów 

Procentowy 
udział badanych 
umiejętności 

Numery zadań 

czytanie (1) 10 25 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 
15, 

pisanie (2) 10 25 25, 26 

rozumowanie (3) 8 20 7, 16, 17, 20, 22, 23 

korzystanie z informacji (4) 4 10 8, 9, 10, 11 

wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (5) 

8 20 18, 19, 21, 24 

Razem 40 100  

 
 

2.3.2 Łatwość zestawu zadań i łatwość umiejętności  
 

Łatwość zestawu zadań, czyli iloraz sumy punktów uzyskanych 
przez zdających i sumy punktów możliwych do uzyskania, dla tegorocznego arkusza 
wynosi 0,65. Oznacza to, że poziom wykonania zadań wynosi około 65 procent 
Zgodnie z interpretacją wskaźnika łatwości tegoroczny test można określić jako 
umiarkowanie trudny. 
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Łatwość zestawu zadań w zależności od rodzaju arkusza 

Rodzaj arkusza S-1-112 
S-4-112 
S-5-112 

S-6-112 S-7-112 S-8-112 

Łatwość zestawu 
zadań 

0,65 0,59 0,57 0,47 0,58 

 
Wszystkie rodzaje arkuszy egzaminacyjnych sprawdzały te same obszary 

umiejętności szóstoklasistów. Liczby punktów możliwe do uzyskania w każdym z 
tych obszarów są takie same w arkuszach S1, S4, S5, S6 i S7. Jedynie w arkuszu 
S8, przeznaczonym dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, liczby punktów w 
poszczególnych obszarach rozłożone są inaczej, na korzyść umiejętności 
praktycznych. 

Nie można porównywać danych dotyczących różnych typów arkuszy. 
Dostosowanie treści zadań i tekstów do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami 
spowodowało, że narzędzia te różnią się od siebie i wyniki otrzymane przy ich 
zastosowaniu nie przystają do siebie.  
 

Średnie liczby punktów uzyskanych za poszczególne umiejętności 
 oraz łatwość tych umiejętności 

 z podziałem na rodzaje arkuszy egzaminacyjnych 

Arkusz 
 
Czytanie Pisanie Rozumo-

wanie 
Korzystanie 
z informacji 

Wykorzysty-
wanie wiedzy 

w praktyce 
standardowy (S1) średnia 8,40 5,56 5,46 2,35 4,19 

łatwość 0,84 0,56 0,68 0,59 0,52 
maks. 10 10 8 4 8 

dla słabo widzących  
16 pkt (S4) 

średnia 7,87 5,03 4,77 1,81 2,84 
łatwość 0,79 0,50 0,60 0,45 0,35 
maks. 10 10 8 4 8 

dla słabo widzących  
24 pkt (S5) 

średnia 8,63 5,19 5,31 2,25 4,19 
łatwość 0,86 0,52 0,66 0.56 0.52 
maks. 10 10 8 4 8 

dla niewidomych (S6) średnia 8,38 6,25 3,63 1,13 3,50 
łatwość 0,84 0,62 0,45 0,28 0,44 
maks. 10 10 8 4 8 

dla niesłyszących i słabo 
słyszących (S7) 

średnia 5,87 4,45 3,56 2,13 2,71 
łatwość 0,59 0,45 0,44 0,53 0,34 
maks. 10 10 8 4 8 

dla upośledzonych 
umysłowo w stopniu 
lekkim (S8) 

średnia 6,38 4,75 4,47 0,96 6,60 
łatwość 0,71 0,59 0,50 0,48 0,55 
maks. 9 8 9 2 12 

                                            

 Tabela interpretacji wskaźnika łatwości 

Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 
0,00 – 0,19 bardzo trudny 

0,20 – 0,49 trudny 

0,50 – 0,69 umiarkowanie trudny 

0,70 – 0,89 łatwy 

0,90 – 1,00 bardzo łatwy 
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Wskaźniki łatwości w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych 

dla arkusza standardowego. 

CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE

WYKORZYSTYWANIE 
WIEDZY W 
PRAKTYCE

KORZYSTANIE Z 
INFORMACJI
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2.3.3 Zadania i badane w nich czynności  
W naszym województwie za zadania zamknięte uczniowie uzyskali średnio 

14,43 pkt., czyli 72% punktów możliwych do zdobycia, a w części otwartej 11,15 pkt., 
co stanowi 56% wszystkich punktów możliwych do uzyskania za tę część. 

 
Łatwość zadań z podziałem na zadania zamknięte i otwarte 
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Czynności sprawdzane w teście standardowym oraz ich łatwość 

N
r z

ad
an

ia
 

Li
cz

ba
 

p
u

n
k

tó
w

 

Obszar 
standardów 

Sprawdzana czynność 
 
Uczeń: Ł

a
tw

o
ś

ć
 

1 1 czytanie odczytuje ogólny sens tekstu 0,91 
2 1 czytanie wyszukuje informacje w tekście 0,93 
3 1 czytanie określa funkcję elementów tekstu 0,60 
4 1 czytanie wyszukuje informacje podane wprost 0,92 
5 1 czytanie rozumie puentę tekstu 0,94 
6 1 czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0,96 
7 1 rozumowanie umieszcza datę w przedziale czasowym 0,52 

8 1 
korzystanie 
z informacji 

ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie 0,59 

9 1 
korzystanie 
z informacji 

korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,91 

10 1 
korzystanie 
z informacji 

korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,56 

11 1 
korzystanie 
z informacji 

korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,29 

12 1 czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0,86 
13 1 czytanie określa intencję bohatera 0,93 
14 1 czytanie rozumie główną myśl tekstu 0,51 
15 1 czytanie dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu 0,84 
16 1 rozumowanie wyznacza długość krawędzi sześcianu 0,54 
17 1 rozumowanie wyznacza wielokrotność liczby 0,74 

18 1 
wykorzystywan
ie wiedzy w 
praktyce 

oblicza cenę jednostkową towaru 0,57 

19 1 
wykorzystywan
ie wiedzy w 
praktyce 

wskazuje praktyczny sposób zrównania dwóch wielkości 0,57 

20 1 rozumowanie ustala sposób obliczenia pola trójkąta 0,74 

21 2 
wykorzystywan
ie wiedzy w 
praktyce 

oblicza długość zgodnie z warunkami zadania 0,55 

22 2 rozumowanie 
wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji 
praktycznej 

0,66 

23 2 rozumowanie wyznacza czynnik iloczynu 0,80 

24 4 
wykorzystywan
ie wiedzy w 
praktyce 

wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części 0,49 

25 

3 pisanie opisuje dzieło sztuki użytkowej 0,54 
1 pisanie pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa 0,36 
1 pisanie pisze poprawnie pod względem gramatycznym 0,68 
1 pisanie  pisze ortograficznie 0,75 
1 pisanie pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 0,80 

26 
2 pisanie pisze zaproszenie 0,33 
1 pisanie pisze ortograficznie 0,70 
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Po wyodrębnieniu spośród wszystkich zadań tych, które sprawdzały umiejętności 
typowo polonistyczne, czyli czytanie i pisanie oraz tych, które sprawdzały myślenie 
matematyczne szóstoklasistów, można oszacować poziom opanowania umiejętności 
w tych obszarach. Łatwość zadań polonistycznych wyróżnionych na wykresie 
kolorem granatowym wyniosła 0,68, natomiast łatwość zadań matematycznych, 
zaznaczonych na niebiesko - 0,54. Pozostałe zadania, sprawdzające umiejętność 
korzystania z informacji, miały łatwość 0,59.  
 
 

Łatwość zadań z podziałem na zadania sprawdzające umiejętności 
matematyczne i polonistyczne 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

zadania

ła
tw

o
ś
ć

 
 

 
          zadania sprawdzające umiejętności polonistyczne – łatwość 0,68 
 
          zadania sprawdzające umiejętności matematyczne – łatwość 0,54 
 
          inne zadania – łatwość 0,59 
 
 

 
Zadania  matematyczne sprawdzały na prostych, często z życia wziętych 

przykładach, czy uczniowie potrafią logicznie rozumować i wykonywać obliczenia 
dotyczące długości, pieniędzy lub czasu. 

 
Wśród matematycznych zadań zamkniętych, wielokrotnego wyboru, 

najłatwiejsze okazały się zadania 17. i 20. Każde z tych zadań sprawdzało 
umiejętność rozumowania i poprawnie rozwiązało je 74% piszących.  

W zadaniu 17. uczeń na podstawie opisu zjawiska, mającego charakter 
prawidłowości, wnioskował o jego przebiegu i wyznaczał wielokrotność liczby. 
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W zadaniu 20. należało wskazać, które wyrażenie arytmetyczne prawidłowo opisuje 
sytuację przedstawioną w zadaniu i ustalić sposób obliczenia pola trójkąta. 

Pozostałe zadania były dla uczniów umiarkowanie trudne (łatwości od 0,52 do 
0,57). 

 
Najtrudniejszym w całym arkuszu okazało się zadanie 11. (łatwość 0,29). Było 

to zadanie zamknięte, sprawdzające umiejętność korzystania z informacji. Uczniowie 
mieli przeanalizować dane zamieszczone w tabeli i na podstawie dat urodzin oraz 
imienin czterech osób ustalić, w przypadku której z nich mija najwięcej czasu od 
imienin do urodzin. Z analizy wybieralności poszczególnych dystraktorów wynika, że 
uczniowie mylili dzień urodzenia z dniem urodzin i było to przyczyną tak wielu 
błędnych odpowiedzi. 

 
 

Zadania otwarte: 21., 22., 23., i 24. sprawdzały umiejętności matematyczne. 
Za pierwsze trzy można było otrzymać maksymalnie po 2 punkty, a za 24. uczeń 
mógł dostać maksymalnie 4 punkty. Zadania: 25. i 26. sprawdzały umiejętność 
pisania i punktowano w nim różne czynności ucznia. Maksymalna liczba punktów 
za te zadania wynosiła 10. 

 
Zadanie 21. (łatwość 0,55) sprawdzało umiejętność obliczenia obwodu 

prostokąta. Na rysunku przedstawiającym kształt działki podane były jej wymiary. 
Należało obliczyć długość ogrodzenia tej działki uwzględniając furtkę. 
Za rozwiązanie zadania uczeń mógł otrzymać: 
- 2 punkty, gdy zastosował właściwą metodę oraz poprawnie obliczył długość 
ogrodzenia, 
- 1 punkt, gdy zastosował właściwą metodę, ale popełnił błąd rachunkowy, 
- 0 punktów, gdy nie przedstawił właściwej metody obliczenia długości ogrodzenia. 

 Ponad 5% uczniów nie podjęło rozwiązania tego zadania. Prawie 38,5% 
uczniów zastosowało niewłaściwa metodę obliczenia długości ogrodzenia 
prostokątnej działki, przede wszystkim myląc pojęcia: obwód i pole figury. 
Wśród uczniów stosujących poprawną metodę rozwiązania zadania 11,9% 
szóstoklasistów popełniło błędy rachunkowe. 
 

W zadaniu 22. (łatwość) 0,66) należało wyznaczyć liczbę worków żwiru 
potrzebnego do wysypania placu o danej powierzchni.  
Za rozwiązanie tego zadania można było otrzymać: 
- 2 punkty przy zastosowaniu właściwej metody wyznaczenia liczby worków oraz 
poprawnym wyznaczeniu tej liczby, 
- 1 punkt przy zastosowaniu właściwej metody wyznaczenia liczby worków, 
ale niepoprawnym wyznaczeniu tej liczby, 
- 0 punktów przy braku właściwej metody wyznaczenia liczby worków. 

 3,2% piszących nie podjęło rozwiązania tego zadania. 80% uczniów ustaliło 
poprawny sposób rozwiązania, ale prawie 30% z nich popełniło błędy przy 
wyznaczaniu ilorazu, bądź niewłaściwie dokonało zaokrąglenia wyniku na potrzeby 
sytuacji praktycznej. 
 

Wśród kilkupunktowych zadań otwartych najlepszy wynik osiągnęli uczniowie 
w matematycznym zadaniu 23. (łatwość 0,80). Na podstawie informacji zawartych 
w treści zadania należało ustalić, ile ciastek jest w mniejszym opakowaniu. 
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Uczeń mógł otrzymać: 
- 2 punkty, jeśli zaprezentował właściwą metodę wyznaczenia liczby ciastek w małym 
opakowaniu oraz poprawnie wyznaczył tę liczbę, 
- 1 punkt, jeśli zaprezentował właściwą metodę wyznaczenia liczby ciastek w małym 
opakowaniu, ale niepoprawnie wyznaczył tę liczbę, 
- 0 punktów, jeśli nie zaprezentował właściwej metody wyznaczenia liczby ciastek w 
małym opakowaniu. 
 

Około 3% uczniów nie podjęło rozwiązania tego zadania ( była to najniższa 
frakcja opuszczeń w otwartych zadaniach matematycznych). 14,7% rozwiązujących 
nie zastosowało poprawnej metody ustalenia szukanej liczby. W tym zadaniu 
wystąpiło najmniej błędów rachunkowych. Działania dotyczyły liczb naturalnych 
i tylko 7,2% uczniów popełniło błędy.  
 

Najtrudniejsze dla uczniów było zadanie 24. (łatwość 0,49 – najniższa 
w matematycznych zadaniach otwartych). Zadanie sprawdzało umiejętność 
wykorzystywania wiedzy w praktyce polegającą na  wykonaniu obliczeń dotyczących 
pieniędzy. 
W przypadku tego zadania za jego rozwiązanie uczeń mógł otrzymać: 
- 4 punkty, gdy zastosował właściwe metody obliczenia kwot ośmiomiesięcznych 
oraz miesięcznych oszczędności Basi i na obu tych etapach nie popełnił błędu 
rachunkowego, 
- 3 punkty, gdy zastosował właściwe metody obliczenia kwot ośmiomiesięcznych 
oraz miesięcznych oszczędności Basi, ale na jednym z tych etapów popełnił błąd 
rachunkowy, 
- 2 punkty, gdy zastosował właściwe metody obliczenia kwot ośmiomiesięcznych 
oraz miesięcznych oszczędności Basi, ale na obu tych etapach popełnił błędy 
rachunkowe, 
- 1 punkt, gdy zastosował właściwą metodę obliczenia kwoty ośmiomiesięcznych 
oszczędności Basi, ale nie obliczył jej poprawnie i wykazał brak poprawności 
w dalszej części rozwiązania. 
- 0 punktów, gdy nie przedstawił poprawnej metody rozwiązania zadania. 
 

 Ponad 5,1% uczniów (najwyższa frakcja opuszczeń) w ogóle nie podjęło 
rozwiązania tego zadania, a wśród pozostałych ponad 32% nie zaprezentowało 
właściwej metody rozwiązania. W dużej mierze wynikało to z nieuważnego 
przeczytania treści zadania, co skutkowało obliczaniem rocznych, 
a nie ośmiomiesięcznych oszczędności dziewczynek. 
Spośród uczniów, którzy podjęli rozwiązanie zadania, prawie 37,2% rozwiązało je 
bezbłędnie, ponad 10,1% otrzymało 3 punkty, ponad 5,4% - 2 punkty i ponad 15,2% 
- 1 punkt.  
 
 

Zadania polonistyczne sprawdzały dwie kluczowe umiejętności: czytanie  
i tworzenie wypowiedzi. Przy czym ta pierwsza umiejętność sprawdzana była 
wyłącznie przy pomocy zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z czterema 
dystraktorami. 

W arkuszu wykorzystano dwa teksty: anegdotę z lat dziecięcych sławnego 
matematyka Karola Gaussa i fragment wiersza Jana Brzechwy Sum. Zadania 
odnoszące się do pierwszego tekstu sprawdzały rozumienie sensu całego tekstu 
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(zadanie 1.) jak i jego fragmentów (zadanie 3. i 5.). Ponadto uczniowie byli 
zobowiązani do sformułowania wniosków wynikających wprost z tekstu (zadanie 2. 
i 4.) lub z przesłanek w nim zawartych (zadanie 6.). Pięć zadań spośród sześciu 
okazało się bardzo łatwych – poziom ich wykonania przekroczył próg 90% procent. 
Tylko jedno zadanie odnoszące się do nietypowego fragmentu tekstu okazało się 
umiarkowanie trudne, być może ze względu na złożoność sprawdzanej czynności. 
Należało rozpoznać, co ilustruje przedstawiony w tekście układ liczb. Uczeń musiał 
zatem dostrzec zależność pomiędzy zapisem symbolicznym i treścią przytoczonej 
anegdoty. Można sądzić, że 40% uczniów, którzy nie poradzili sobie z tym zadaniem, 
nie próbowało oczytać sensu tego nietypowego fragmentu tekstu i wskazało 
przypadkowe odpowiedzi. 

Do tekstu literackiego czyli fragmentu wiersza Jana Brzechwy zadano cztery 
pytania sprawdzające, jak uczeń radzi sobie z prostą analizą i interpretacją utworu. 
Dość trudnym okazało się zadanie 14. Poprawne rozwiązanie wymagało 
dostrzeżenia konceptu wiersza, czyli niejednoznaczności sformułowania: „od 
dziesięciu odjąć zero”. Prawie 50% uczniów nie dostrzegło tego elementu wiersza 
lub miało kłopot ze zrozumieniem treści zadania. 
Bardzo ważnym aspektem wpływającym na poziom wykonania każdego zadania jest 
uważne czytanie poleceń. Brak koncentracji i pośpiech jest częstą przyczyną 
udzielania błędnych odpowiedzi. 
 

Umiejętność pisania własnego tekstu sprawdzana była poprzez dwa zadania 
otwarte. Do ich oceny zastosowano klucz punktowania poszczególnych czynności 
związanych z tą umiejętnością. 
 

Łatwość czynności sprawdzanych w zadaniach 25. i 26. 
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Polecenie do zadania 25. brzmiało: Opisz przedstawiony na ilustracji znaczek 
pocztowy. Starszy mężczyzna uwieczniony na znaczku to Karol Gauss, o którym 
uczeń dowiedział się co nieco z tekstu zamieszczonego w arkuszu i z przypisu 
pod tekstem. Ten fakt spowodował, że duża grupa uczniów zignorowała polecenie 
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i nie opisywała znaczka, lecz ograniczała się do informacji, że „na znaczku widnieje 
Karol Gauss” i dalej pisała o zdarzeniach z życia sławnego matematyka. 
Zastosowany w tym roku klucz oceniania nie pozwalał na punktowanie pozostałych 
czynności, jeśli uczeń nie otrzymał żadnego punktu za treść opisu. Aż 8,5% prac 
podjętych przez uczniów zostało z tego powodu ocenionych na 0 punktów.  

Nie należy wnioskować, że uczniowie ci nie radzą sobie z opisem przedmiotu. 
Gdyby znaczek przedstawiał inną postać, z pewnością byłoby mniej prac 
niespełniających wymogów tematu. Uwzględniając tę kwestię, można uznać, że 
wynik na poziomie 54% za treść opisu świadczy o niezłym opanowaniu przez 
uczniów zasad tej formy wypowiedzi. 
Frakcja opuszczeń tego zadania była stosunkowo niewielka i wynosiła 1,4%. 

Kryteria zastosowane do oceny stylu, były w tym roku ściśle związane z formą 
pracy. Jeśli uczeń, opisując znaczek, używał słów określających relacje 
przestrzenne, czyli pokazywał, w jaki sposób rozmieszczone są na znaczku 
poszczególne jego elementy, to był za to nagradzany jednym punktem. Tak 
jednoznacznie sformułowanemu wymaganiu sprostało tylko 36% szóstoklasistów 

Poprawność językowa oceniana była w skali 0-1. Przy zastosowanych w tym 
roku kryteriach – w krótkiej kilkuzdaniowej pracy uczeń mógł popełnić najwyżej 
2 błędy gramatyczne lub stylistyczne i otrzymać punkt – tą umiejętnością wykazało 
się w naszym województwie 68% uczniów.  

Jeszcze lepsze wyniki osiągnęli szóstoklasiści z Mazowsza w zakresie  
poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Każda z tych umiejętności również 
oceniana była w skali 0-1. Uczeń mógł popełnić najwyżej dwa błędy ortograficzne 
i otrzymać punkt, i tyle samo błędów interpunkcyjnych, aby otrzymać kolejny 1 punkt. 
Prace 68% uczniów uznano za poprawne pod względem ortograficznym, a 
75% spośród wszystkich piszących sprawdzian zmieściło się w limicie błędów 
interpunkcyjnych. Są to wyniki znacznie przewyższające osiągnięcia ubiegłorocznych 
szóstoklasistów, ale trzeba wziąć pod uwagę, że rok temu sprawdzano umiejętność 
pisania przy użyciu jednego tylko zadania i to wymagającego dłuższej wypowiedzi. 
 
W drugim zadaniu sprawdzającym umiejętność pisania, czyli w zadaniu 26,  należało 
napisać zaproszenie dla dyrektora szkoły na otwarcie wystawy. Uczeń miał opisany 
w poleceniu cały kontekst sytuacyjny. Jego zadaniem było sformułowanie tekstu 
użytkowego, czyli takiego, który zawiera konieczne informacje umożliwiające 
wykorzystanie zaproszenia. Brak informacji o adresacie, rodzaju imprezy, dacie, 
godzinie i miejscu zdarzenia sprawiał, że nie można było przyznać żadnego z dwóch 
punktów możliwych do uzyskania za treść zaproszenia. Elementem różnicującym 
jakość zaproszenia była obecność formy grzecznościowej sygnalizowanej użyciem 
dużej litery w zwrocie określającym adresata zaproszenia.  
Frakcja opuszczeń tego zadania była niska i wynosiła niewiele ponad 1%. Można 
zatem sądzić, że zdecydowana większość uczniów zetknęła się z tą formą pisma 
użytkowego, jednakże niewielu z nich, bo zaledwie 33% potrafiło sformułować 
poprawnie treść zaproszenia. 
W tym zadaniu oceniano również ortografię. Aby otrzymać punkt, uczeń nie mógł 
popełnić ani jednego błędu ortograficznego. 70% uczniów sprostało temu 
wymaganiu. 
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2.4. Wyniki szkół 
 

Na naszej stronie internetowej www.oke.waw.pl w zakładce BIP zamieszczone 
są średnie wyniki szkół województwa mazowieckiego. Nie uwzględniono w nich 
osiągnięć uczniów rozwiązujących arkusze dostosowane. Obok średniego wyniku 
każdej szkoły podano liczbę uczniów przystępujących do sprawdzianu. Warto 
zwrócić uwagę na to, że inne znaczenie ma średni wynik szkoły, w której do 
sprawdzianu przystąpiło 190 uczniów, tak jak na przykład w jednej ze szkół 
w Legionowie, niż średni wynik małej wiejskiej szkoły, w której uczyło się kilkoro 
szóstoklasistów. 

Aby ustalić, jaką pozycję ze swoim średnim wynikiem zajmuje dana szkoła 
wśród średnich wyników innych szkół, należy skorzystać ze skali znormalizowanej. 
Pozwala ona obliczyć, jaki procent szkół uzyskało taki sam lub zbliżony wynik, a 
także zobaczyć, ile szkół uzyskało wynik niższy lub wyższy. Znormalizowana skala 
staninowa umożliwia również porównywanie średniego wyniku punktowego z tego 
roku z wynikami z lat ubiegłych. Przykładowo: tegoroczny wynik 25 pkt. mieści się w 
staninie średnim, a ten sam wynik w ubiegłym roku znalazłby się w staninie wyżej 
średnim. 
 
 

Średnie wyniki szkół na skali staninowej (S-1-112) 
Numer 
i nazwa 
wyniku 
w skali 
staninowej 

 
1 

najniższy 

 
2 

bardzo 
niski 

 
3 

niski 

 
4 

niżej 
średni 

 
5 

średni 

 
6 

wyżej 
średni 

 
7 

wysoki 

 
8 

bardzo 
wysoki 

 
9 

najwyższy 

Przedział 

punktowy 

w skali 

staninowej 

8,8-19,7 
19,8-
21,4 

21,5-
22,8 

22,9-
24,2 

24,3-
25,6 

25,7-26,9 
27,0-
28,4 

28,5-
30,2 

30,3-37,0 

Odsetek 

szkół w kraju 
3,8% 6,9% 12,1% 17,2% 20,5% 16,6% 12,2% 6,6% 4,1% 

Odsetek 

szkół w woj. 

mazowieckim 
5,2% 7,4% 11,7% 14,0% 18,6% 14,6% 11,1% 8,4% 9,0% 

 
Rozkład wyników w poszczególnych staninach pokazuje, że wyniki szkół 

w województwie mazowieckim są dużo bardziej spolaryzowane niż wyniki szkół 
w kraju. W naszym województwie  procent liczby szkół, których średni wynik mieści 
się w dwóch najwyższych staninach (17,4%)  jest o prawie 7 punktów procentowych 
wyższy niż w kraju. Mamy również o prawie 2 punkty procentowe wyższy odsetek 
szkół z wynikiem mieszczącym się w dwóch najniższych staninach (12,6%). 
Natomiast szkół z wynikami zbliżonymi do średniej ogólnopolskiej mamy stosunkowo 
mniej niż w kraju.  
 
 
 

2.5. Wyniki w powiatach 
Podstawowe parametry statystyczne wyników uczniów piszących arkusz 

standardowy w 42 powiatach województwa mazowieckiego i 18 dzielnicach 
Warszawy przedstawiają kolejne dwie tabele. 

http://www.oke.waw.pl/
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Wyniki uczniów w powiatach województwa mazowieckiego (S-1-112) 

POWIAT Liczba 
uczniów 

Wynik 
średni 

Łatwość 
dla 

arkusza 

Łatwość w obszarach standardów wymagań 

czytanie pisanie 
rozumo-
wanie 

wykorzysty-
wanie 
wiedzy 

w praktyce 

korzystanie 
z informacji 

białobrzeski 426 22,83 0,57 0,79 0,45 0,59 0,43 0,56 

ciechanowski 946 23,47 0,59 0,81 0,51 0,58 0,43 0,55 

garwoliński 1 294 25,41 0,64 0,82 0,57 0,65 0,49 0,57 

gostyniński 456 23,98 0,60 0,80 0,52 0,62 0,44 0,58 

grodziski 911 27,73 0,69 0,87 0,62 0,73 0,58 0,59 

grójecki 1 066 24,93 0,62 0,82 0,52 0,64 0,50 0,57 

kozienicki 647 23,74 0,59 0,81 0,50 0,61 0,45 0,54 

legionowski 1 060 27,20 0,68 0,87 0,58 0,73 0,56 0,60 

lipski 358 23,93 0,60 0,80 0,52 0,61 0,45 0,55 

łosicki 347 24,14 0,60 0,80 0,49 0,65 0,48 0,55 

makowski 512 23,22 0,58 0,80 0,50 0,59 0,41 0,55 

miński 1 598 26,57 0,66 0,85 0,58 0,70 0,55 0,60 

mławski 893 23,63 0,59 0,79 0,51 0,61 0,44 0,56 

nowodworski 787 24,95 0,62 0,84 0,52 0,65 0,47 0,59 

ostrołęcki 1 130 22,79 0,57 0,76 0,49 0,59 0,42 0,54 

ostrowski 886 23,56 0,59 0,79 0,50 0,62 0,43 0,56 

otwocki 1 112 26,81 0,67 0,86 0,58 0,71 0,55 0,58 

piaseczyński 1 547 27,10 0,68 0,87 0,57 0,72 0,57 0,60 

płocki 1 203 23,56 0,59 0,81 0,49 0,61 0,43 0,56 

płoński 1 012 23,02 0,58 0,79 0,51 0,58 0,42 0,53 

pruszkowski 1 406 27,40 0,68 0,87 0,59 0,73 0,57 0,60 

przasnyski 627 24,19 0,60 0,81 0,53 0,62 0,44 0,57 

przysuski 494 23,30 0,58 0,79 0,50 0,60 0,43 0,56 

pułtuski 602 22,92 0,57 0,80 0,45 0,60 0,43 0,54 

radomski 1 780 24,42 0,61 0,81 0,52 0,63 0,47 0,58 

siedlecki 891 24,03 0,60 0,80 0,52 0,63 0,45 0,56 

sierpecki 614 23,57 0,59 0,79 0,49 0,62 0,45 0,56 

sochaczewski 870 24,25 0,61 0,82 0,52 0,61 0,46 0,56 

sokołowski 622 23,80 0,60 0,80 0,49 0,63 0,46 0,56 

szydłowiecki 480 23,74 0,59 0,80 0,47 0,63 0,45 0,59 

warszawski 11 612 29,13 0,73 0,89 0,63 0,78 0,64 0,63 

warszawski zachodni 914 27,00 0,68 0,86 0,55 0,74 0,58 0,59 

węgrowski 731 24,14 0,60 0,80 0,52 0,64 0,45 0,56 

wołomiński 2 382 25,69 0,64 0,84 0,56 0,67 0,50 0,58 

wyszkowski 855 24,18 0,60 0,82 0,49 0,64 0,46 0,57 

zwoleński 391 23,69 0,59 0,79 0,53 0,60 0,43 0,56 

żuromiński 437 22,77 0,57 0,77 0,48 0,59 0,43 0,53 

żyrardowski 735 24,92 0,62 0,83 0,57 0,62 0,46 0,56 

m. Ostrołęka 537 26,27 0,66 0,86 0,53 0,69 0,56 0,61 

m. Płock 1 205 25,44 0,64 0,84 0,49 0,70 0,52 0,59 

m. Radom 2 162 25,84 0,65 0,84 0,56 0,68 0,51 0,59 

m. Siedlce 737 25,64 0,64 0,85 0,51 0,69 0,54 0,58 

dla województwa 49 275 25,96 0,65 0,84 0,56 0,68 0,52 0,59 
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Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy (S-1-112) 

Dzielnice 
Warszawy 

Liczba 
uczniów 

Wynik 
średni 

Łatwość 
dla 

arkusza 
Łatwość w obszarach standardów wymagań 

 

Bemowo 751 29,93 0,75 0,90 0,62 0,81 0,69 0,66 

Białołęka 810 29,29 0,73 0,90 0,65 0,78 0,63 0,63 

Bielany 937 29,29 0,73 0,89 0,65 0,78 0,65 0,63 

Mokotów 1 223 29,48 0,74 0,90 0,65 0,78 0,65 0,63 

Ochota 476 29,79 0,74 0,89 0,67 0,80 0,66 0,64 

Praga Południe 1 069 28,51 0,71 0,90 0,61 0,76 0,61 0,63 

Praga Północ 436 24,82 0,62 0,83 0,56 0,64 0,45 0,56 

Śródmieście 767 29,21 0,73 0,90 0,64 0,78 0,63 0,62 

Wola 780 27,91 0,70 0,87 0,60 0,75 0,59 0,61 

Żoliborz 279 29,76 0,74 0,90 0,62 0,80 0,68 0,67 

Rembertów 210 28,92 0,72 0,89 0,63 0,76 0,64 0,61 

Targówek 879 29,15 0,73 0,89 0,65 0,78 0,63 0,63 

Ursus 407 29,21 0,73 0,90 0,65 0,76 0,63 0,65 

Ursynów 1 116 31,07 0,78 0,92 0,67 0,84 0,73 0,65 

Wawer 725 29,25 0,73 0,90 0,60 0,78 0,67 0,65 

Wilanów 194 28,53 0,71 0,89 0,60 0,78 0,61 0,61 

Włochy 321 27,93 0,70 0,88 0,58 0,74 0,62 0,63 

Wesoła 232 28,70 0,72 0,90 0,64 0,76 0,61 0,62 

dla Warszawy 11 612 29,13 0,73 0,89 0,63 0,78 0,64 0,63 
 
 
 
 
 
 

3. PODSUMOWANIE 
 

 W 2011 roku do sprawdzianu przystąpiło 50 135 uczniów w 1633 szkołach 
podstawowych województwa mazowieckiego. Prawie 99% uczniów pisało 
arkusz standardowy, a pozostali uczniowie – arkusze dostosowane (w formie 
lub treści). 

 Arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych  wielokrotnego wyboru oraz 6 
zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te (podobnie, jak w latach 
ubiegłych) sprawdzały stopień opanowania przez uczniów umiejętności 
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania 
wiedzy w praktyce.  

 Tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym był umiarkowanie trudny 
– uczniowie uzyskali łącznie 65% punktów możliwych do zdobycia.  

 Statystyczny szóstoklasista w mazowieckiej szkole podstawowej uzyskał 
25,96 punktów (25,27 punktów – wynik krajowy). 

 Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności  
czytania i rozumowania, a najgorzej z zadaniami  sprawdzającymi umiejętność  
wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

 
 

 



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Warszawie 

ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa 
 
 

Tel. O-22 457-03-35 
Fax. 0-22 457-03-45 

 
e-mail info@oke.waw.pl 

 
http://www.oke.waw.pl 

 
 

Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur 
Tel. 0-22 457-03-37 

 
 

Zespół Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych 
Tel. 0-22 457-03-59 ; 457-03-39 

 
 

Wydział Badań i Analiz 
Tel. 0-22 457-03-22 ; 457-03-12 

 
 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
Tel. 0-22 457-03-36 
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