
 

Co powinien wiedzieć uczeń szóstej klasy i jego rodzice? 

  

• Dla uczniów kończących szkołę podstawową przygotowany jest sprawdzian. W tym roku 

odbędzie się 1 kwietnia.  Co więcej, 1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych po raz pierwszy 

przystąpią do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. 

• Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego. Szczegółowy 

opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań 

znaleźć można w informatorze o sprawdzianiewww.oke.edu.pl 

• Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest 

on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - 

zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych 

dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły, ale 

sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być 

podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, 

niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie 

ukończył 16 roku życia. 

Dla uczniów, jego rodziców i nauczycieli – wyniki sprawdzianu są wskaźnikiem poziomu umiejętności 

uczniów. Stanowią też okazję do porównania jak dany uczeń opanował podstawę programową w 

porównaniu z innymi uczniami w szkole, gminie, powiecie, województwie i kraju. 

• Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią 

klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. 

• Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej 

Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest 

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

• Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi . Na 

sprawdzian  uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub 

długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, 

linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

• Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na praktycznych 

zagadnieniach z historii lub przyrody. 

 

 



• Sprawdzian rozpocznie się o godz. 9.00, czas przeznaczony na rozwiązanie zadań liczy się od 

momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio : 

a) w części pierwszej sprawdzianu – 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania 

sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 120 minut 

b) część druga sprawdzianu rozpocznie się o 11.45 i będzie trwała  45 minut; w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 70 minut 

Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone będą przerwą. 

• Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie 

określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać na sprawdzianie, dlatego sprawdzianu 

nie można nie zdać. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń dostanie zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – 

cztery wyniki: 

wynik ogólny z części pierwszej, 

wynik z języka polskiego, 

wynik z matematyki, 

wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego). 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń  zdobył za 

zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za 

zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik 

równy 82%.  

• Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań 

otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego 

nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera 

odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. 

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka 

obcego –drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza 

odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego 

przeznaczonym w zestawie zadań. 

• Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono w poniższej  tabeli: 

 


