SPRAWDZIAN
W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Sprawdzian zostanie przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00 – 12:30
 STRUKTURA SPRAWDZIANU OD 2015 r.
Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie
części będą przeprowadzane w formie pisemnej.
 Część 1. będzie zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.
 Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.
 W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W
innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać
rozwiązanie zadania z matematyki.
 Część 2. będzie zawierała zadania z języka obcego. Będzie to język, którego
uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
 We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź.
Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy
częścią pierwszą, a częścią drugą będzie krótka przerwa na odpoczynek.
 RODZAJE ZADAŃ NA SPRAWDZIANIE
Na sprawdzianie uczniowie będą rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.
W zadaniach zamkniętych uczeń – spośród kilku odpowiedzi – wskazuje jedną
poprawną, np.

 spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania – wybiera jeden
 spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
 najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród
podanych możliwości.
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, np.
 odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
 pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
 rozwiązuje
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treścią,
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cały

tok

rozumowania.
Rozwiązania zadań otwartych uczniowie zapisują w arkuszu

w
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 WAŻNE
 Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: legitymację, pióro lub długopis z
czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na
sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także
przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
 29 maja 2015 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie.

