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Załącznik Nr 4  

 
 

 Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  
w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009. 

 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
 

 
I. Informacje ogólne. 

 
Termin egzaminu:       2 kwietnia 2009r. 
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w województwie mazowieckim: 53 633 uczniów (spadek o 2,9% w porównaniu z rokiem 2008, gdzie było 55 177 piszących).
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- w tym % uczniów z dysleksją:     12,5% 
 
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w powiecie żyrardowskim: 817 

- w tym % uczniów z dysleksją:     10,9 % (wzrost o 1,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym) 
 
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w gminie Żyrardów:  398 

- w tym % uczniów z dysleksją:     9,05 %  
  

Standardowy zestaw egzaminacyjny O zwierzętach składał się z 25 zadań. Wśród nich było: 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazywał 
jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych, 1 zadanie na dobieranie, 2 zadania krótkiej odpowiedzi i 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Na rozwiązanie 
wszystkich zadań przewidziano 60 minut, dla uczniów z orzeczeniem o dysleksji – 90 minut. Za poprawne ich wykonanie uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 

Tabela arkusza standardowego
2
        

Obszar umiejętności Liczba punktów Numery zadań Numery zadań/czynności 

Czytanie (1) 10 25 1,2,3,4,14,15,16,17,18,19 

Pisanie (2) 10 25 25 

Rozumowanie (3) 8 20 9,10,20,21,23-I,23-III,24-I, III 

Korzystanie z informacji (4) 4 10 12,13,22-I,II 

Wykorzystanie wiedzy  
w praktyce (5) 

8 20 5,6,7,8,11,23-II,24-II,IV 

Razem 40   

                                       
1
  Sprawozdanie ze sprawdzianu dla uczniów w szóstej klasie szkoły podstawowej 2009, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Źródło http://www.oke.waw.pl 

2
 Tamże, str.15.  
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II.Analiza wyników. 

 
1. Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu z podaniem rodzajów wypełnianego przez nich arkusza.  

 

 Symbol 
arkusza 

Opis 
Zespół Szkół 

Publicznych Nr 3 
(ZSP-3) 

Zespół Szkół 
Publicznych Nr 4 

(ZSP-4) 

Zespół Szkół 
Publicznych Nr 6 

(ZSP-6) 

Zespół Szkół 
Publicznych Nr 7 

(ZSP-7) 
Ogółem 

S-A1 
standardowy 147 70 95 85 397 

w tym dla uczniów z dysleksją 18 5 4 9 36 

S-A4 
dla uczniów słabo widzących  
(czcionka 16 punktów) 

- - - - - 

S-A5 
dla uczniów słabo widzących  
(czcionka 24 punktów) 

- - - - - 

S-A6 
dla uczniów niewidomych  
(druk w piśmie Braille’a) 

- - - - - 

S-A7 dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących - - - - - 

S-A8 dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 1 - - - 1 

Ogółem  148 70 95 85 398 

 

2. Skala staninowa dla wyników uczniowskich: 
 

 
Stanin 

 
Nazwa 

 
Przedział 
punktowy 

ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

% uczniów 
w kraju Liczba 

uczniów 

% ogółu 
zdających  
w szkole 

Liczba 
uczniów 

% ogółu 
zdających  
w szkole 

Liczba 
uczniów 

% ogółu 
zdających  
w szkole 

Liczba 
uczniów 

% ogółu 
zdających  
w szkole 

1 najniższy 0-9 5 3,40% 3 4,29% 4 4,21% 9 10,59% 4,3% 

2 bardzo niski 10-12 3 2,04% 4 5,71% 8 8,42% 3 3,53% 6,0% 

3 niski 13-16 10 6,80% 7 10,00% 21 22,11% 10 11,76% 12,6% 

4 niżej średniej 17-20 22 14,97% 10 14,29% 13 13,68% 16 18,82% 16,7% 

5 średni 21-24 30 20,41% 15 21,43% 23 24,21% 15 17,65% 18,8% 

6 wyżej średni 25-28 31 21,09% 13 18,57% 14 14,74% 10 11,76% 17,6% 

7 wysoki 29-32 24 16,33% 10 14,29% 10 10,53% 11 12,94% 13,2% 

8 bardzo wysoki 33-35 9 6,12% 5 7,14% 2 2,11% 8 9,41% 6,5% 

9 najwyższy 36-40 13 8,84% 3 4,29% - 0,00% 3 3,53% 4,3% 

Razem 147 100,00% 70 100,00% 95 100,00% 85 100,00% 100,00% 

 

 - oznacza największy procent uczniów, którzy uzyskali wyniki z jednego przedziału punktowego 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          3/24� 
 

 

3. Skala staninowa średnich wyników szkół ze sprawdzianu w 2009 roku. 
 

Stanin Nazwa  2009 
Liczba szkół  
w woj. maz. 

Odsetek szkół 
w woj. maz 

Odsetek szkół 
w kraju 

ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

1 najniższy 7,9-17,0 1 0,07 3,9     

2 bardzo niski 17,1-18,7 2 0,14 7,1     

3 niski 18,8-20,0 132 9,3 11,7     

4 niżej średniej 20,1-21,3 223 15,7 16,8   20,13  

5 średni 21,4-22,7 246 17,3 20,0    21,76 

6 wyżej średni 22,8-24,1 241 17,0 16,9  23,43   

7 wysoki 24,2-25,6 223 15,7 11,9 24,69    

8 bardzo wysoki 25,7-27,7 186 13,1 7,2     

9 najwyższy 27,8-35,7 165 11,6 4,4     

 

4. Łatwość zadań dla szkoły w obszarach standardów wymagań: 
 
Łatwość zestawu zadań, czyli iloraz sumy punktów uzyskanych przez zdających i sumy punktów możliwych do uzyskania, dla arkusza O zwierzętach wynosi  
dla województwa mazowieckiego 0,65. Wskaźniki łatwości dla poszczególnych obszarów umiejętności pokazują, jaki jest stopień opanowania umiejętności 
opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych.  

 
Standardy 
wymagań 

Woj. maz. Powiat Gmina ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Czytanie 0,78 0,76 0,77 0,81 0,79 0,72 0,74 

Pisanie 0,55 0,51 0,52 0,57 0,55 0,44 0,47 

Rozumowanie 0,51 0,47 0,47 0,51 0,46 0,37 0,47 

Korzystanie z 
informacji 

0,64 0,63 0,64 0,69 0,64 0,57 0,43 

Wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 

0,5 0,46 0,46 0,50 0,47 0,41 0,61 

Łatwość całego 
arkusza 

0,65 0,57 0,57 0,62 0,59 0,50 0,54 

Stopień zadowolenia  
z osiągniętych 
wyników 

     

Rada Pedagogiczna ZSP-6 mimo podjętych 
działań w  ostatnim roku szkolnym nie jest 
zadowolona z osiągniętych efektów przez uczniów. 
W związku z tym zostaną podjęte kolejne działania, 
które powinny przyczynić się do poprawy efektów 
pracy nauczycieli. 
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Tabela interpretacji wskaźnika łatwości:

3
 

 

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 

 
5. Przyczyny decydujące o osiągniętych wynikach: 
 

Czynniki  ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Czynniki indywidualne 
uczniów 

22% - 28% uczniów charakteryzują 
przeciętne zdolności, pracowitość, 
obowiązkowość i motywacja do 
nauki. 
 

Czynniki 

Poziom % 
(niski / 

przeciętny / 
wysoki) 

Zdolności 22 52 26 

Pracowitość 30 51 19 

Obowiązkowość 27 47 26 

Systematy-
czność 

28 48 24 

Frekwencja 24 44 32 

Motywacja 25 45 30 

Samo samos 17 51 32 

Stan zdrowia 8 27 65 

Dysfunkcje 79 20 1 
 

Wśród czynników indywidualnych 
rozpatrzono:  

 możliwości intelektualne 
ucznia,  

 aspiracje,  

 motywację,  

 czas przeznaczony na pracę 
domową,  

 absencję w  czasie zajęć 
szkolnych,  

 uczestnictwo w kulturze,  

 zainteresowania,  

 uzdolnienia kierunkowe. 

 

Liczba 
Klasa VI 

a b c d e 
uczniów  
w klasie,  
w  tym: 

19 17 16 19 24 

chłopców 10 6 4 12 9 

dziewczynek 9 11 12 7 15 

 

Czynnik 
Poziom  

(niżej przeciętny/ 
przeciętny/wyżej przeciętny) 

Sprawność 
psychoruchowa 

Przeciętny – VIa, b, d 
Wyżej przeciętny – VIc, e 

Stan zdrowia Przeciętny – VIa, b, c, d, 
e 

Poczucie 
własnej wartości 

Przeciętny – VIa, b, c, d, 
e 

Aspiracje Niżej przeciętny – VIa, c 
Przeciętny – VIb, d, e 

Osobiste 
zainteresowania 
 

Niżej przeciętny – VIa, b 
Przeciętny – VIc, d, e 
 

Czas przezna-
czony na pracę 
domową 

Niżej przeciętny – VIa, b, 
c, e 
Przeciętny – VId 

Stosunek  
do przedmiotu, 
nauczyciela, 

Przeciętny – VIa, b, d 
Niżej przeciętny – VIc, e 

 9 uczniów zaliczono do grupy 
dyslektyków i tylko oni mieli 
wydłużony czas pisania testu 

 znaczna grupa uczniów 
piszących egzamin 
charakteryzowała się 
zaburzeniami emocjonalnymi, 
nadpobudliwością 
psychoruchową, wykazywała 
trudności z koncentracją 
uwagi, co miało negatywny 
wpływ na poprawność, 
dokładność wykonywanych 
zadań, 

 niska frekwencja na zajęciach 
niektórych uczniów z 
problemami w nauce 

 2 uczniów uchylało się od 
realizacji obowiązku 
szkolnego, 

 zbyt mało czasu uczniowie 
przeznaczają na prace 
domową, 

 wśród szóstoklasistów 11 osób 
miało obniżone wymagania 
edukacyjne 

                                       
3
 Tamże, str. 21. 
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szkoły 
 

Czynniki środowiskowe 

Stan zdrowia28% rodziców nie jest 
zaangażowadynych w proces 
kształcenia dziecka, 16% dzieci 
pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, 
22% ma troje lub więcej 
rodzeństwa. 
 
 

Czynniki 

Poziom % 
(niski / 

przeciętny / 

wysoki) 

Dysfunkcje 
rodziny 

71 13 16 

Ilość dzieci w 
rodzinie 

22 56 22 

Współpraca 
rodziców z 
wychowawcą 
klasy 

56 32 12 

Zaangażowanie 
rodziców w 
proces 
kształcenia 
dziecka 

50 22 28 

Przygotowanie 
dziecka do 
codziennych 
zajęć 
dydaktycznych 

15 32 53 

 

Czynniki środowiskowe, które 
poddano analizie to: 

 wykształcenie rodziców, 

 status społeczno-
ekonomiczny, 

 warunki odrabiania pracy 
domowej, 

 współpracę rodziców ze 
szkołą, 

 funkcjonowanie systemu 
rodzinnego, 

 stosunek rodziców do nauki,  

 dostęp i wykorzystywanie 
książek i czasopism w 
domach, 

 wpływ środowiska 
rówieśniczego. 

 

Czynnik 

Poziom  
(niżej przeciętny/ 
przeciętny/wyżej 

przeciętny) 

Współdziałanie 
rodziców ze 
szkoła 

Nizej przeciętny – 
VIc, e 
Przeciętny – VIa, b, 
d 

Zachowania 
opiekuńczo-
wychowawcze 

Nizej przeciętny – 
VIc, 
Przeciętny – VIa, b, 
d, e 

Warunki pracy 
domowej 

Niżej przeciętny – 
VIc 
Przeciętny – VIa, b, 
d, e  

Książki i gazety w 
domu 

Niżej przeciętny – 
VIa, c, d, e 
Przeciętny – VIb,  

Pomoc i zachęta 
rodziców do 
nauki 

Niżej przeciętny – 
VIa, c, e 
Przeciętny – VIa, b, 
d 

Dzietność rodziny Przeciętny – VIa, b, 
d, e 
Wyżej przeciętny – 
VIc, 

Sytuacja 
mieszkaniowa 
 

Niżej  przeciętny – 
VIc,  
Przeciętna – VIa, b,  
d, e 
 

Środowisko 
rówieśnicze 

Przeciętna – VIa, b, 
c, d, e 
 

 

 niski status społeczno-
ekonomiczny większości 
rodzin, 

 niezadowalająca współpraca 
rodziców uczniów z 
trudnościami w nauce i 
zachowaniu ze szkołą, 

 brak pomocy w nauce i 
wsparcia ze strony rodziców, 

 brak zainteresowania rodziców 
nauką szkolną i problemami 
dzieci, 

Czynniki szkolne 

Zmiana nauczyciela matematyki w 
drugim semestrze roku szkolnego 
 

Czynniki 
Poziom % 

(niski / przeciętny / 
wysoki) 

Kwalifikacje 
nauczyciela 

  100 

Rozwijanie 
zainteresowań i 
zdolności 
uczniów 

  100 

Motywowanie 
ucznia do pracy 

  100 

Stosowanie 
różnorodnych 

  100 

 szkolny zestaw programów 
nauczania, 

 plan i rozkład zajęć, 

 organizację zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, 

 stosowane podręczniki i 
pomoce naukowe, 

 kompetencje nauczycieli, 

 stosunek nauczycieli do 
uczniów, 

 współpracę nauczycieli w 
ramach zespołów 
przedmiotowych i klasowych, 

 indywidualizację pracy z 

Brak danych 
 

 brak zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

 niewystarczające 
dostosowanie treści nauczania 
do możliwości uczniów 
konkretnej klasy 
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metod pracy i 
oddziaływań 
dydaktycznych 

Ilość uczniów w 
klasie 

 67 33 

Zmianowość 33 67  
 

uczniem, 

 stosowanie aktywizujących 
metod pracy. 

Inne wskazane przez 
placówkę 

W bieżącym roku szkolnym 
sprawdzian pisało 6 dzieci 
posiadających orzeczenia  
o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Dzieci te pomimo 
intensywnej terapii pedagogicznej 
osiągają gorsze wyniki w nauce, co 
jest spowodowane ich mniejszymi 
możliwościami intelektualnymi. 

Brak danych Brak danych Brak danych 

 
6. Sprawozdanie z realizacji działań zaradczych, zaplanowanych po analizie wyników sprawdzianu w roku szkolnym 2007/2008 podjętych w ciągu 

roku szkolnego 2008/2009. 
 

Placówka Działania zaradcze 

ZSP-3 

 
1. Zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego w klasach IV oraz zajęć wyrównawczych w klasie V i koła przyrodniczego dla klas VI. 
2. Odbyły się spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym w ramach godzin wychowawczych pod hasłem „Wpływ systematycznej nauki na osiągnięcia szkolne”. 

Doradztwo pedagogiczno-psychologiczne miało pomóc przezwyciężyć stres egzaminacyjny  i poprawić przygotowanie do egzaminów. Prowadzono pedagogizację 
rodziców na temat odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej wobec osiągnięć szkolnych dziecka. 

3. Nauczyciele w rozkładach materiału nauczania poszczególnych przedmiotów na rok szkolny 2008/2009 uwzględnili wnioski przyjęte do realizacji na Radzie Pedagogicznej 
z dn. 24.06.2008r. dotyczące działań naprawczych związanych z poprawą wyników sprawdzianu klas szóstych. 

4. Wprowadzono jedną godzinę tygodniowo konsultacji nauczyciel-uczeń. Na tych zajęciach dzieci mogły systematyzować wiedzę oraz wyrównywać braki spowodowane 
chorobą. 

 

ZSP-4 
 
Brak danych 
 

ZSP-6 

 
Rada Pedagogiczna po przeanalizowaniu skali kontekstowej próbnych i właściwych wyników sprawdzianów zewnętrznych podjęła w roku szkolnym 2008/2009 następujące 
działania zaradcze: 

 systematyczna praca z uczniem słabym, a w szczególności zajęcia wyrównawcze w najsłabszych klasach, tj. klasie 6b i 6c; 
Wyniki egzaminów w tych klasach były spójne z wynikami klasyfikacji rocznej. Dodatkowo w tych klasach przez cały etap edukacji pojawiały się ogromne trudności 
wychowawcze oraz trudności we współpracy z domem rodzinnym. Dodatkowe zajęcia z uczniami, rozmowy z rodzicami wprawdzie wpłynęły na poprawę wyników nauczania, 
ale wyniki testów w tych klasach nie były zadowalające. 

 intensywna praca z uczniami w obrębie wszystkich standardów; 

 przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w kl. VI w październiku i styczniu; 

 przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji po każdej klasie, począwszy od klasy pierwszej, w celu badania przyrostu wiedzy uczniów oraz oceny jakie umiejętności 
należy doskonalić u ucznia, aby wyrównać szanse edukacyjne wszystkich uczniów, bez względu na czynniki środowiskowe i indywidualne. 

 dostosowanie metod nauczania i sprawdzania osiągnięć uczniów  do ich możliwości, 
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 przeprowadzanie ewaluacji programów nauczania; 

 wdrożenie uwag z przeprowadzonej  ewaluacji zespołów klasowych do prac każdego nauczyciela; 

 indywidualizowanie pracy z uczniem; 

 motywowanie i wspomaganie procesu nauczania; 

 dostosowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do potrzeb uczniów; 

 zaktywizowanie uczniów szkoły do udziału w różnego typu konkursach i uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych; 

 aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych. 
 
Na zebraniach z rodzicami wychowawcy: 

 analizowali wyniki sprawdzianów, 

 zachęcali rodziców do systematycznej pracy z dziećmi w domu, 

 informowali o dodatkowych wewnątrzszkolnych sprawdzianach kompetencji, przygotowaniach do sprawdzianu kompetencji odbywających się na lekcjach  
przedmiotowych i lekcjach do dyspozycji wychowawcy oraz zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli poza lekcjami, możliwościach uzyskania przez 
rodziców pomocy ze strony pedagoga szkolnego w przypadku stwierdzenia trudności w nauce i zachowaniu, 

 informowali rodziców o możliwościach uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dostosowania warunków sprawdzianów do występującej dysfunkcji u 
ucznia, 

 zachęcali rodziców do częstszych spotkań indywidualnych z nauczycielami i pedagogiem w czasie dni otwartych, 

 zwracali uwagę na zachęcanie uczniów do czytania, 

 systematycznie prowadzone lekcje biblioteczne, na których szczególny nacisk położono na doskonalenie czytania tekstu  ze zrozumieniem włączając element głośnego 
czytania. 
 

ZSP-7 

 

 przeprowadzono dodatkowe testy sprawdzające i diagnozujące kompetencje uczniów:  klasy III – ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, klasy VI – próbny 
sprawdzian szóstoklasisty, klasy IV – testy diagnozujące z matematyki i polskiego,  

 na zajęciach nauczyciele częściej stosowali metody aktywizujące, wykorzystywali środki audiowizualne, stosowali ciekawe techniki pracy i różnorodne formy 
organizacyjne, 

 nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy poprzez udział w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym (szczególnie z zakresu podnoszenia efektów 
kształcenia) 

 wspierano uczniów o specjalnych potrzebach i możliwościach edukacyjnych: 35 uczniów z trudnościami w nauce z kas I-III uczęszczało na zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, 9 na zajęcia logopedyczne, 

 na bieżąco analizowane były postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów przez nauczycielskie zespoły klasowe, 

 w nadzorze pedagogicznym zwrócono szczególną uwagę na hospitalizacje diagnozujące (zwiększenie ilości w/w hospitalizacji z ukierunkowaniem na badanie 
umiejętności, aktywności i indywidualizację pracy z uczniem). 
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7. Planowane działania zaradcze na rok szkolny 2009/2010 w celu poprawy wyników kolejnych egzaminów zewnętrznych.  
 

Placówka Planowane działania zaradcze 

ZSP-3 

 
Na Radzie Pedagogicznej w dn. 22.06.2009r. została przedstawiona analiza wyników sprawdzianu i wnioski wypracowane przez komisje przedmiotowe, które zostały przyjęte 
do realizacji w następnym roku szkolnym. 
Wnioski do realizacji: 
1. Rozwiązywać zadania sprawdzające te czynności, z którymi uczniowie mieli kłopoty. 
2. Stosować ćwiczenia w wyszukiwaniu odpowiednich fragmentów tekstu na poparcie postawionej przez nauczyciela hipotezy interpretacyjnej. 
3. Położyć nacisk na zwiększenie liczby zadań na rozumienie czytanego tekstu. 
4. Doskonalić sprawność językową ucznia poprzez systematyczne organizowanie ćwiczeń gramatyczno-stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 
5. Kształtować umiejętność analizy, samodzielnego wyciągania wniosków poprzez stosowanie metod poszukujących. 
6. Ćwiczyć pisanie dłuższych form wypowiedzi na określony temat, ćwiczyć umiejętności odkrywania znaczeń dosłownych i przenośnych zawartych w poszczególnych 

fragmentach utworów. 
7. Utrwalać pojęcia dotyczące skali, częściej wykonywać obliczenia w skali. 
8. Powtarzać budowę łańcuchów pokarmowych i ich znaczenie w przyrodzie. 
9. Omawiać zadania dotyczące życia rodzinnego, których rozwiązania są wieloetapowe i prowadzą do dłuższych obliczeń. 
10. Motywować uczniów do podejmowania próby rozwiązania zadań nawet takich, które wydają im się bardzo trudne. 
11. Pracować nad podwyższeniem samooceny uczniów i wiary w ich umiejętności. 
12. Kształtować poprzez zadania i ćwiczenia umiejętność logicznego myślenia (rozumowania). 
13. Położyć nacisk na zwiększenie liczby zadań na obliczanie czasu trwania zdarzenia, pola powierzchni figur. 
14. Ćwiczyć umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 
15. Na lekcja powtórzeniowych wykorzystywać zadania i ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu. 

ZSP-4 

 
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2009r. dokonano omówienia prac zespołów przedmiotowych i klasowych i opracowano wnioski dla całej szkoły. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Już od klasy pierwszej stosować metody kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem między innymi częstszą pracę z tekstem na lekcjach i zajęciach dodatkowych. 
2. Zwracać uwagę na uważne czytanie tekstu przez uczniów. Prosić uczniów o wyjaśnienie jak zrozumieli polecenie. To skłoni uczniów do pełniejszej analizy poleceń. 
3. Zwrócić uwagę na zadania polegające na praktycznym wykorzystaniu wiadomości i umiejętności np. poprzez zajęcia biblioteczne, pracę ze słownikami, rocznikami 

statystycznymi w zakresie wyszukiwania informacji, przetwarzania ich i wyciągania wniosków. 
4. W trakcie zajęć lekcyjnych zwiększyć ilość rozwiązywanych testów i dokładnie omawiać wszystkie polecenia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań sprawiających 

trudności. 
5. Na zajęciach z język polskiego zwiększyć ilość prac pisemnych o różnej formie (sprawozdanie opis, list itp.) Zwracać uwagę na formę pracy. Uświadamiać uczniom kiedy 

daną formę należy zastosować, mimo iż w nazwie pracy jej nazwa nie występuje. Utrwalać zasady pisowni ortograficznej. 
6. Na lekcjach techniki i informatyki zapoznawać uczniów z instrukcjami różnych urządzeń i uczyć praktycznego ich wykorzystania. 
7. Poświęcić więcej uwagi na praktyczne zastosowanie wiedzy np. poprzez rozwiązywanie problemów powiązanych z życiem codziennym np. oznaczanie kierunków w 

terenie, rozpoznawanie drzew itp. oraz konstruując zdania o treściach związanych z życiem. 
8. Na lekcjach matematyki ćwiczyć zadania na obliczenia procentowe oraz stosować te obliczenia w sytuacjach praktycznych. 
9. Na lekcjach matematyki i przyrody ćwiczyć umiejętność tworzenia diagramów, tabel i wykresów oraz odczytywania z nich danych. 
10. Na lekcjach matematyki, przyrody techniki rozwiązywać zadania związane z przeliczaniem skali oraz zastosowaniem skali w sytuacjach praktycznych. 
11. Zwrócić uwagę od klas najmłodszych na zadania związane z przeliczaniem czasu. Ustawicznie ćwiczyć na taśmie czasu. 
12. Od klas najmłodszych zwracać uwagę na staranne pisanie i dokładne zapisywanie rozwiązań. 
13. Propagować i wdrażać zdrowy styl życia. 
14.  Ćwiczyć w trakcie sprawdzianów i testów umiejętność „gospodarowania czasem” 
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15. Mobilizować uczniów do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji (wykorzystywanie słowników, encyklopedii, roczników statystycznych, książek 
popularnonaukowych, Internetu itp.) 

16. Stosować aktywizujące metody pracy. 
17. Na każdych zajęciach pamiętać o korelacji międzyprzedmiotowej. 
18. Organizować konkursy, wystawy, quizy przedmiotowe i międzyprzedmiotowe. 
19. Wzmocnić prace zespołów przedmiotowych i klasowych. 
20. Wzmocnić współpracę szkoła-dom w celu zainteresowania rodziców sprawdzianem. 
21. Kontynuować sprawdziany wewnętrzne klas trzecich, piątych i szóstych. 
22. Analizować przyrost wiedzy w klasach IV-VI. 

 

ZSP-6 

 
1. Kontynuacja działań zmierzających przede wszystkim do sprawdzenia przyrostu wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach kształcenia. 
Zamierzamy corocznie przeprowadzać testy sprawdzające na każdym poziomie edukacji i ocenić na jakim etapie edukacji dochodzi do najmniejszego przyrostu wiedzy. 
Nawiązaliśmy już współpracę z wydawnictwem Operon, które przygotuje jednolite testy dla każdego poziomu edukacji i w sposób jednolity dokonuje oceny osiągnięć w tych 
samych obszarach. Na podjęcie takich działań zdecydowaliśmy po przeprowadzeniu w ubiegłym roku szkolnym sprawdzianów wiedzy i umiejętności po wszystkich klasach 
szkoły podstawowej. 
2. Przeprowadzanie wewnątrzszkolnych sprawdzianów próbnych w klasie szóstej. 
3. Przydzielenie dodatkowo po 1 godzinie matematyki w klasach czwartych i piątych, w klasie szóstej 1 godziny języka polskiego z godzin dyrektorskich. 
4. Przydzielenie dodatkowo w klasach szóstych i piątych godziny dyrektorskiej na zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających największe problemy w nauce. 
5. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem w czasie zajęć w czytelni multimedialnej (nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zadania dla ucznia: wyszukiwanie informacji w 

Internecie, odczytywanie tabel, diagramów, wykresów, rozkładów jazdy, zegarów itp.). 
6. Nastawienie w pracy z uczniem na wykorzystanie wiedzy w praktyce – zadania bliskie uczniowie np.: poprzez inscenizowanie, wyobrażenie sytuacji codziennych: zakupy, 

szycie, urządzanie domu. 
7. Kontynuacja już podjętych w poprzednich latach działań, które już przyczyniają się do podnoszenia poziomu umiejętności uczniów. 

 

ZSP-7 

 
1. Przeprowadzenie dodatkowych testów sprawdzających kompetencje uczniów. 
2. Przydzielenie z puli godzin dyrektorskich dodatkowej godziny matematyki w klasach IV, w V i VI zajęcia wyrównawcze z matematyki. 
3. Ćwiczenia strategii rozwiązywania testów. 
4. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie zawodowe. 
5. Wspieranie wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach i możliwościach edukacyjnych. 
6. Pozytywne motywowanie uczniów do zdobywania i poszukiwania wiedzy. 
7. Położenie nacisku na kształcenie konkretnych umiejętności, wykorzystywanie wiedzy w zadaniach praktycznych. 
8. Tworzenie właściwej atmosfery wychowawczej w szkole, prawidłowa komunikacja, ciepły, życzliwy stosunek nauczycieli do wychowanków. 
9. Bieżące analizowanie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów przez nauczycielskie zespoły klasowe. 
10. Przeznaczenie dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 KN na pomoc w nauce uczniom z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także na pracę z 

uczniem zdolnym. 
11. Zwrócenie szczególnej uwagi w nadzorze pedagogicznym na realizację nowej podstawy programowej. 
12. Szeroka oferta zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. 
13. W ramach opieki świetlicowej udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce. 
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8. Parametry statystyczne. 
 

Umiejętność  
(obszar standardów wymagań 

egzaminacyjnych) 

Wynik minimalny Wynik maksymalny Średnia 

Woj. 
maz. 

ZSP 
3 

ZSP 
4 

ZSP 
6 

ZSP 
7 

Woj. 
maz. 

ZSP 
3 

ZSP 
4 

ZSP 
6 

ZSP 
7 

Woj. 
maz. 

powiat gmina ZSP 3 ZSP 4 ZSP 6
4
 ZSP 7 STO 

1. czytanie  1 2 1 1 10 10 10 10 10 7,84 7,65 7,71 8,07 7,87 7,20 7,41 9,40 

2. pisanie  0 0 0 0 10 10 10 9 10 5,45 5,12 5,18 5,73 5,53 4,42 4,67 7,40 

3. rozumowanie  0 0 0 0 8 8 8 7 8 4,04 3,76 3,73 4,1 3,71 2,99 3,78 6,60 

4. korzystanie  
z informacji 

 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2,54 2,52 2,55 2,78 2,56 2,26 2,46 3,20 

5. wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce 

 0 1 0 0 8 8 8 8 8 3,98 3,71 3,69 4,03 3,76 3,25 3,45 5,00 

Dla arkusza 1 5 6 5 4 40 38 38 34 36 23,85 22,75 22,86 24,69 23,43 20,13 21,76 31,60 

 

 - najwyższa wartość w danym kryterium 
 

Umiejętność  
(obszar standardów wymagań 

egzaminacyjnych) 

Liczba uczniów, którzy  uzyskali wynik poniżej średniej Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik powyżej średniej 

ZSP 3 ZSP 4 ZSP 6 ZSP 7 ZSP 3 ZSP 4 ZSP 6 ZSP 7 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

1. czytanie 45 30,61% 27 38,57% 16 16,84% 37 43,53% 102 69,39% 43 61,43% 79 83,16% 48 56,47% 

2. pisanie 67 45,58% 33 47,14% 49 51,58% 43 50,59% 80 54,42% 37 52,86% 46 48,42% 42 49,41% 

3. rozumowanie 55 37,41% 33 47,14% 58 61,05% 40 47,06% 92 62,59% 37 52,86% 37 38,95% 45 52,94% 

4. korzystanie z informacji 51 34,69% 35 50,00% 23 24,21% 40 47,06% 96 65,31% 35 50,00% 72 75,79% 45 52,94% 

5. wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce 

61 41,50% 36 51,43% 57 60,00% 45 52,94% 86 58,50% 34 48,57% 38 40,00% 40 47,06% 

Dla arkusza 70  37  44  41  77  33  51  44  

                                       
4 Dane podane w tabeli są zgodne z raportem otrzymanym pismem OKE-WSEGiM-4440-2-09 z dn 1.09.2009r. z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W materiale otrzymanym od 

placówki pismem ZSP 6.III.412-2/09 z dn. 16.09.2009r. średnie uzyskane w poszczególnych obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych wynoszą odpowiednio: czytanie – 5,5; pisanie – 4,5; 
rozumowanie – 3,5; korzystanie z informacji – 2,0; wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 4,0; dla arkusza – 19,5. 
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9. Skala staninowa dla średnich wyników w powiatach województwa mazowieckiego.
5
 

 

Stanin 
Przedziały 
średnich 

punktowych 
Powiaty 

1. Najniższy 20,35 ostrołęcki         

2. Bardzo niski 20,7-20,9 siedlecki płoński ciechanowski       

3. Niski 21,1-21,7 węgrowski makowski gostyniński białobrzeski wyszkowski     

4. Niżej średni 21,71-22,09 przasnyski płocki mławski ostrowski łosicki radomski żuromiński   

5. Średni 22,1-22,84 sierpecki kozienicki pułtuski garwoliński przysuski lipski żyrardowski wołomiński sochaczewski 

6. Wyżej średniej 22,85-24,5 grójecki szydłowiecki m. Ostrołęka m. Radom nowodworski grodziski m. Płock   

7. Wysoki 24,54-24,8 piaseczyński m. Siedlce legionowski       

8.Bardzo wysoki 25,2-25,6 warszawski zach. pruszkowski otwocki       

9. Najwyższy 27,16 warszawski         

 

                                       
5
 Tamże str. 14 
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GIMNAZJA  
 

 
I. Informacje ogólne. 

 
Termin egzaminu:       22 kwietnia 2008r. - część humanistyczna 
         23 kwietnia 2008r. - część matematyczno-przyrodnicza 
         24 kwietnia 2008r. - część językowa 
 
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w województwie mazowieckim: ok. 60 000 uczniów. 

- w tym % uczniów z dysleksją:     ok. 11,6% 
 
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w powiecie żyrardowskim: 832 

- w tym % uczniów z dysleksją:     9,6% 
 
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w gminie Żyrardów:  367 

- w tym % uczniów z dysleksją:     0,54 %  
 

Za każdą z trzech części egzaminu gimnazjalnego uczeń mógł uzyskać maksymalnie po 50 punktów. Zgodnie ze strukturą egzaminu w części humanistycznej 
sprawdzano opanowanie dwóch umiejętności (czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenie własnego tekstu), w części matematyczno-przyrodniczej - czterech umiejętności 
(umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu; wyszukiwanie  
i stosowanie informacji; wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych; 
stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów), a w części językowej egzaminu gimnazjalnego badano trzy umiejętności (odbiór tekstu 
słuchanego, odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe).

6
 

 

II. Analiza wyników. 
 

1. Liczba uczniów przystępujących do poszczególnych części egzaminu. 

Szkoła 
Część 

egzaminu 

Liczba uczniów, którzy: 

Zostali 
zgłoszeni 

Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu 

ogółem w tym laureaci zwolnieni nieobecni 

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 
(ZSP-1) 

GH 155 153 0 1 1 

GM 155 153 0 1 1 

GA (j. angielski) 155 153 0 1 1 

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 
(ZSP-2) 

GH 219 214 0 0 5 

GM 219 214 0 0 5 

GA (j. angielski) 219 214 0 0 5 

                                       
6 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2009 województwo mazowieckie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Źródło http://www.oke.waw.pl, str. 11 

http://www.oke.waw.pl/
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2. Liczba uczniów przystępujących do poszczególnych części egzaminu z podaniem rodzajów wypełnianego przez nich arkusza.  
 

Symbol 
arkusza 

Opis 
ZSP-1  (Liczba uczniów) ZSP-2 (Liczba uczniów) 

GH GMP GA GH GMP GA 

A1 standardowy 151 151 151 214 214 214 

A4 dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 punktów) - - - - - - 

A5 dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 punktów) - - - - - - 

A6 dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille’a) - - - - - - 

A7 dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących - - - - - - 

A8 dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 2 2 2 - - - 
 

3. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w kraju w poszczególnych częściach egzaminu: 
 

Stanin 

Część humanistyczna 

Nazwa 
Przedział 
punktowy 

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach 

ZSP-1 ZSP-2 Woj. maz.
7
 

Liczba % Liczba % Liczba % 
1 najniższy 0-14 13 8,50% 2 0,93% 1 977 3,37% 

2 bardzo niski 15-19 10 6,54% 20 9,35% 3 700 6,30% 

3 niski 20-25 18 11,76% 35 16,36% 6 569 11,19% 

4 niżej średniej 26-30 20 13,07% 29 13,55% 8 122 13,84% 

5 średni 31-35 33 21,57% 46 21,50% 12 354 21,05% 

6 wyżej średni 36-38 24 15,69% 25 11,68% 8 763 14,93% 

7 wysoki 39-41 11 7,19% 23 10,75% 7 850 13,39% 

8 bardzo wysoki 42-44 10 6,54% 13 6,07% 5 687 9,69% 

9 najwyższy 45-50 14 9,15% 21 9,81% 3 664 6,24% 

Razem 153 100% 214 100% 58 686 100% 

 

Stanin 

Część matematyczno-przyrodnicza 

Nazwa 
Przedział 
punktowy 

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach 

ZSP-1 ZSP-2 Woj. maz.
8
 

Liczba % Liczba % Liczba % 

1 najniższy 0-9 6 3,92% 8 3,74% 2 034 3,47% 

2 bardzo niski 10-12 14 9,15% 16 7,48% 3 227 5,50% 

3 niski 13-16 20 13,07% 30 14,02% 6 359 10,85% 

4 niżej średniej 17-21 15 9,80% 40 18,69% 9 092 15,51% 

5 średni 22-28 32 20,92% 39 18,22% 11 381 19,41% 

6 wyżej średni 29-35 26 16,99% 26 12,15% 9 944 16,96% 

7 wysoki 36-41 27 17,65% 19 8,88% 8 153 13,90% 

8 bardzo wysoki 42-45 7 4,58% 23 10,75% 4 809 8,20% 

9 najwyższy 46-50 6 3,92% 13 6,07% 3 636 6,20% 

Razem 153 100% 214 100% 58 635 100% 

                                       
7 Tamże, str. 16 
8 Tamże, str. 17 
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4. Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku. 
 

Stanin Nazwa wyniku 

Część humanistyczna 

2009 
Wyniki poszczególnych szkół w 2009 na tle wyników województwa, powiatu, gminy 

ZSP-1 ZSP-2 STO Woj. maz. Powiat Gmina 

1 najniższy 10,6-20,7       

2 bardzo niski 20,8-27,2       

3 niski 27,3-29,1       

4 niżej średniej 29,2-30,6       

5 średni 30,7-32,1 31,28    31,81  

6 wyżej średni 32,2-33,6  32,23  32,81  32,25 

7 wysoki 33,7-35,8       

8 bardzo wysoki 35,9-39,2       

9 najwyższy 39,3-45,3   41,75    

 

Stanin Nazwa wyniku 

Część matematyczno-przyrodnicza 

2009 
Wyniki poszczególnych szkół w 2009 na tle wyników województwa, powiatu, gminy 

ZSP-1 ZSP-2 STO Woj. maz. Powiat Gmina 

1 najniższy 8,8-14,3       

2 bardzo niski 14,4-20,3       

3 niski 20,4-22,6       

4 niżej średniej 22,7-24,4       

5 średni 24,5-26,2  26,13   25,47  

6 wyżej średni 26,3-28,2 26,25   27,53  26,79 

7 wysoki 28,3-31,0       

8 bardzo wysoki 31,1-37,1       

9 najwyższy 37,2-46,5   40,81    

 
5. Średnie wyniki szkół uzyskanych z egzaminu z języka obcego.  
 

Średnie liczby punktów ZSP-1 ZSP-2 STO Powiat Gmina 

Odbiór tekstu słuchanego 6,79 6,48 8,69  6,69 

Odbiór tekstu czytanego 12,20 11,17 17,13  11,83 

Reagowanie językowe 12,39 11,43 16,06  12,01 

Dla arkusza 31,39 29,07 41,88 28,24 30,53 
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6. Łatwość* zadań dla szkoły w obszarach standardów wymagań: 
 

 ZSP-1 ZSP-2 Powiat
9
 

Część humanistyczna    

czytanie i odbiór tekstów kultury 0,67 0,72 0,72 

 tworzenie własnego tekstu 0,53 0,57 0,55 

łatwość dla arkusza 0,63 0,64 0,64 

Część matematyczno-przyrodnicza    

umiejętne stosowanie terminów 0,55 0,51 0,51 

wyszukiwanie i stosowanie informacji 0,44 0,68 0,68 

wskazywanie związków i zależności 0,44 0,49 0,47 

stosowanie zintegrowanej wiedzy 0,58 0,38 0,34 

łatwość dla arkusza 0,54 0,52 0,51 
 

*Łatwość zestawu zadań - iloraz sumy punktów uzyskanych przez zdających i sumy punktów możliwych do uzyskania. 
 

Stopień zadowolenia z osiągniętych wyników w poszczególnych częściach:  

 ZSP-1 - dobry , w obszarze tworzenia – część humanistyczna – wzrost; w obszarach: stosowanie wiedzy i umiejętne stosowanie terminów – wzrost. 

 ZSP-2 - brak danych 

 

7. Przyczyny decydujące o osiągniętych wynikach: 
 

Czynniki ZSP-1 ZSP-2 

Czynniki indywidualne 
uczniów 

 
Uczniowie klas: a, b, e, f otrzymali niski wynik z egzaminu gimnazjalnego, 
ponieważ: 

 otrzymywali niskie oceny z wszelkich sprawdzianów, kartkówek i prac 
klasowych, 

 wbrew różnych zachętom ze strony nauczyciela, nie uczestniczyli 
aktywnie w lekcjach, 

 posiadali tylko wyrywkową wiedzę, ze względu na zbyt częstą   absencję 
i nieuzupełnianie braków, 

 ze względu na wcześniejsze doświadczenia (szkoła podstawowa) mieli 
zaniżoną samoocenę, a zatem niską motywację do pracy i 
podejmowania nowych wyzwań, 

 
Wśród czynników indywidualnych ucznia uwzględniono: 
 

 
Niżej 

przeciętnej 
Przeciętny 

Wyżej 
przeciętnej 

możliwości intelektualne 
uczniów 

37 108 72 

aspiracje 43 82 92 

uzdolnienia 36 112 69 

stan zdrowia 7 149 61 

nieobecności na 
zajęciach 

32 142 43 

                                       
9 Tamże, str. 25 
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 sporadycznie, bądź wcale nie korzystali z wszelkich proponowanych 
przez szkołę form pomocy, 

 
 
Uczniowie klas: c, d ,g osiągnęli wyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego, 
ponieważ: 

 sumiennie przygotowywali się do prac klasowych i co za tym idzie 
otrzymywali dobre, bardzo dobre i celujące oceny, 

 aktywnie uczestniczyli we wszystkich lekcjach i to  nie tylko 
systematycznie i solidnie się do nich przygotowując, ale i ubogacając je 
o dodatkowe informacje, 

 bardzo rzadko opuszczali zajęcia, a jeśli już, to niemal natychmiast 
uzupełniali braki na konsultacjach lub lekcjach, 

 osiągane sukcesy jeszcze bardziej motywowały ich do pracy, wytworzyło 
się zjawisko tzw. zdrowej konkurencji, 

 korzystali z wszelkich dodatkowych form pomocy i rozwijania własnych 
zainteresowań oferowanych im przez szkołę, 

 chętnie uczestniczyli (z sukcesami) w różnorodnych konkursach, tym 
samym poszerzając swą wiedzę.  

zainteresowania 37 90 90 

uczestnictwo w kulturze 
 

62 98 57 

czas przeznaczony na 
naukę, 

68 115 54 

 
Wyniki testu 
humanistycznego 
 
pow. śr. kraju – 4 klasy, 
pon. śr. kraju – 4 klasy 

 
57 

27% 

 
100 
46% 

 
57 

27% 

 
Wyniki testu  
matematyczno 
-przyrodniczego 
 
pow. śr. kraju  -3 klasy; 
poni. śr. kraju  - 6 kas; 
pow. śr. powiatu i gminy 
- 4 klasy;  
pon. śr. powiatu i gminy 
- 5 klas 

 
54 

25,3% 

 
105 
49% 

 
55 

25,7% 

 
 
 

Czynniki środowiskowe 

 
Wielu uczniów klas: a, b, e, i f: 

 pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, mających trudne warunki domowe, 

 wychowywanych jest w rodzinach niepełnych, zastępczych, bądź miało 
do czynienia z łamaniem prawa, 

 posiada rodziców/opiekunów, którzy nie motywują swojego dziecka do 
nauki, systematycznej pracy, lub też nie wykazują zainteresowania jego 
szkolnymi losami, mimo wielu prób zainteresowania go nimi, jakie 
podejmował wychowawca klasy, pedagog czy wreszcie dyrektor, 

 posiada rodziców/opiekunów nieudolnych wychowawczo, nierzadko 
samych korzystających z pomocy rodzinie różnych przeznaczonych do 
tego celu instytucji państwowych, 

 pochodzi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, a co za tym 
idzie zaniedbujących wychowawczo własne dziecko, 

 pochodzi z rodzin mających trudną sytuacje materialną, co wiążę się z 
problemami zakupu dziecku nawet podstawowych pomocy naukowych a 
czasem nawet podręczników 

 
Uczniowie klas: c, d, to grupa wychowywana w rodzinach bez poważnych 
problemów wychowawczych, gdzie rodzice/opiekunowie motywują swoje 
dzieci do osiągania sukcesów w szkole. 

 

 
Niżej 

przeciętnej 
Przeciętny 

Wyżej 
przeciętnej 

wykształcenie rodziców 44 124 49 

status społeczny 
rodziny 

36 133 48 

status ekonomiczny 
rodziny 

52 116 49 

stosunek rodziców  
do nauki szkolnej 

20 107 90 

współpraca rodziców  
ze szkołą 

58 84 75 

środowisko rówieśnicze 26 146 45 
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Czynniki szkolne 

 
Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Publicznych Nr  1 dba o to, aby każdy 
uczeń pracował zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i 
potrzebami, aby odnosił swoje małe czy też większe sukcesy. W tym celu 
nasza szkoła poszerzyła swoją ofertę w roku szkolnym 2008/2009, a zatem 
zaproponowała m.in.: 

 indywidualne konsultacje, 

 konkursy, 

 koła zainteresowań, 

 „pogotowie naukowe” w świetlicy szkolnej 

 pomoc koleżeńską 

 program Uczeń dolny i Wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 Wiosenny Uniwersytet Jedynki, 

 Szkołę dla Rodziców 
 
Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z Internetowego centrum Informacji 
Multimedialnej i nowoczesnej pracowni, gdzie mają dostęp do nowoczesnych 
technik multimedialnych w tym Internetu czy programów edukacyjnych. 
W szczególnych przypadkach nauczyciele pracowali z uczniem indywidualnie 
w innym terminie niż termin konsultacji. 
Uczniowie, którzy uzyskali wyższe wyniki korzystali z szerokiej oferty zajęć 
dodatkowych proponowanych przez szkół. Niskie wyniki uzyskane z 
egzaminu gimnazjalnego osiągnęli uczniowie, którzy nie korzystali z 
proponowanej pomocy pomimo systematycznego zachęcania do udziału w 
tych zajęciach. 

 

 Ogólny poziom szkoły 

model i program szkoły 
przeciętny  - 8 klas,  
wyżej przeciętny  - 1 klasa 

liczbę uczniów w klasie 
niżej przeciętny - 1 klasa 
przeciętny - 7 klas 
wyżej przeciętny - 1 klasa 

doświadczenie nauczycieli dobre i bardzo dobre 

nieobecność nauczycieli 
niżej przeciętny - 1 klasa 
przeciętny -6 klas 
wyżej przeciętny - 2 klasy 

współpracę między 
nauczycielami 

dobra i bardzo dobra 

stosunek nauczycieli do 
uczniów 

dobry i bardzo dobry 

program nauczania 
dobry -  6 klas 
bardzo dobry - 3 klasy 

podręczniki 
bardzo dobre - 3 klasy 
dobre - 6 klas 

zajęcia pozalekcyjne dobra - 2 klasy 

frekwencja uczniów 
zadowalająca - 4 klas 
bardzo dobra - 3 klasy 

rozkład zajęć 
dobre i bardzo dobry - 8 klas 
zadowalający - 1 klasa 

organizację lekcji 
dobra - 3 klasy 
bardzo dobra - 5 klas 
zadowalająca - 1 klasa 

wykształcenie nauczycieli 
bardzo dobre – 8 klas 
dobre - 1 klasa 

 
 

Inne wskazane przez 
placówkę 

 

 wypadki losowe 

 
Wychowawcy klas III zebrali dane dotyczące poszczególnych czynników. aby 
otrzymać pełny obraz środowiska uczniowskiego, uzupełniali informacje o 
dane otrzymane od pedagoga i psychologa szkolnego. 
W roku szkolnym 2008/2009 w klasach trzecich uczyło się 222 uczniów. 
Szkołę ukończyło 205 uczniów, 6 uczniów  powtarza klasę trzecią. Egzamin 
gimnazjalny pisało 214 uczniów. W ciągu I semestru od spełniania obowiązku 
szkolnego  uchylało się 4 uczniów, co stanowiło 2,0% wszystkich uczniów 
(20% uczniów niespełniających obowiązku szkolnego w I semestrze). 
w ciągu II semestru od spełniania obowiązku szkolnego uchylało się 3 
uczniów, co stanowiło 27,3% uczniów niespełniających obowiązku szkolnego. 
W ciągu roku szkolnego 2008/2009 nagminnie wagarowało 11 uczniów klas 
III, co stanowiło 19,6% uczniów wagarujących. 
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Szkoła wystosowała wnioski do sądu rodzinnego i nieletnich w Żyrardowie, 
które dotyczyły 29 uczniów w I semestrze, w tym 8 uczniów klas III i 26 
wniosków w II semestrze, w tym 5 uczniów klas III, których sytuacja rodzinna 
wymagała rozpatrzenia przez sąd. 
W roku szkolnym 2008/2009 obserwowaliśmy uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem – 4 uczniów klas III i z uzależnieniami – 8 uczniów klas III. 
Na początku I semestru roku szkolnego 2008/2009 nauczyciele zgłaszali 
bardzo dużą liczbę uczniów mających trudności w nauce oraz wymagających 
objęcia opieką w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych na terenie poradni. W klasach trzecich było to 49 uczniów, 
co stanowiło 31,7% wszystkich uczniów uczęszczających do klas trzecich. 
W wyniku klasyfikacji po I semestrze wychowawcy ujawnili 142 uczniów z 
problemami w nauce, z czego 49 to uczniowie klas III. W wyniku klasyfikacji 
po II semestrze roku szkolnego 2008/2009 wychowawcy ujawnili 149 uczniów 
z problemami w nauce, z czego 48 to uczniowie klas III. Biorąc pod uwagę 
tylko uczniów klas III, to ci z wykazanymi problemami w nauce stanowili 
23,4% wszystkich uczniów uczących się w klasach trzecich w roku szkolnym 
2008/2009. 
Na powyższą sytuację częściowo miła wpław ilość uczniów opóźnionych w 
realizacji obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 2008/2009 było 17 takich 
uczniów klas III. 
 
Uczniowie klas III opóźnieni w realizacji obowiązku szkolnego: 
1 rok – 11 
2 lata – 5 
3 lata – 1 
4 lata i więcej – brak 
 
W roku szkolnym 2008/2009 40 uczniów było objętych nadzorem kuratorskim, 
co stanowi 7,2% wszystkich uczniów, w tym 9 uczniów klas III – karnym (6 
uczniów) lub opiekuńczym (3 uczniów). Uczniowie klas III objęci nadzorami 
stanowili 4,4% wszystkich uczniów uczęszczających do klas III. 
Procent uczniów objętych nadzorem kuratorskim w roku szkolnym 2008/2009 
w porównaniu do ubiegłych oscyluje na podobnym poziomie. 
Rok szkolny :            % wszystkich uczniów 
2005/2006                           – 3,2%  
2006/2007                           – 4,1%  
2007/2008                           – 7,5% (I semestr) 
2008/2009                           – 7,2% (II semestr) 
 
W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wychowujących się w rodzinach 
mających trudne warunki bytowe w roku szkolnym 2008/2009 z różnych form 
pomocy skorzystało ok. 81 uczniów z czego w klasach III 27 uczniów. 
 
W wyniku rozeznanej sytuacji wychowawczej wśród uczniów klas III 
zdiagnozowano następujące problemy: 
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 uczniowie specjalnej troski oraz wychowujący się w niepełnych 
rodzinach – półsieroty – 10 

 uczniowie, wychowywanie przez samotne matki i ojców – klasy III – 29 

 uczniowie, których co najmniej jedno z rodziców jest bezrobotne  klasy 
III – 3 

 uczniowie wychowujący się w rodzinach zastępczych – klasy III – 4  

 uczniowie wychowujący się w rodzinach wielodzietnych (liczba dzieci 4 i 
więcej) – klasy III – 4 

 uczniowie z rodzin znajdujących się w  bardzo trudnej sytuacji 
materialnej – Klasy III – 25 

 uczniowie z rodzin z ujawnionym problemem alkoholowym – klasy III – 3 
 

 
8. Sprawozdanie z realizacji działań zaradczych, zaplanowanych po analizie wyników egzaminów  w roku szkolnym 2007/2008 podjętych w ciągu 

roku szkolnego 2008/2009. 
 

Placówka Sprawozdanie 

ZSP-1 

 
Nauczyciele podejmowali następujące działania: 

 dokonali ewaluacji planów wynikowych pod katem analizy umiejętności, których łatwość wypadła poniżej średniej krajowej, 

 różnicowali na sprawdzianach stopień trudności zadań, aby każdy uczeń mógł wykazać swoje umiejętności, 

 w swych planach wynikowych przeznaczyli część lekcji na powtarzanie i utrwalanie różnych umiejętności indywidualizując stopień trudności; 

 w swych planach wynikowych uwzględniali zalecenie PPP, aby umożliwić każdemu uczniowi naszej szkoły sukces na miarę jego możliwości (9,15%), 

 na wszystkich przedmiotach uwzględniali zadania rozwijające umiejętności korzystania, uzyskiwania i przetwarzania danych przedstawionych w formie diagramów, 
schematów, wykresów i map. 

 zgodnie z WSO umożliwiali uczniom solidne przygotowanie się do prac pisemnych przestrzegając terminów ich zapowiadania i oferując pomoc na lekcjach i 
konsultacjach, 

 pomagali uczniom zdolnym rozwijać swoje zainteresowania i zdolności oferując różnorodne zadania umożliwiające wykorzystanie dodatkowych materiałów, 

 przeprowadzali cykl zajęć fakultatywnych z przedmiotów wiodących na egzaminach (np. j. polski, matematyka, fizyka i inne). 
 
Uczniowie: 

 przez cały rok szkolny mogli korzystać z ofert zajęć dodatkowych (konsultacji, kółek zainteresowań), o których informacja była powszechnie udostępniona także dla 
rodziców – strona internetowa szkoły, tablica ogłoszeń, 

 brali udział w różnorodnych konkursach: przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich, turystyczno-krajoznawczych i innych pozwalających im rozwijać swoje 
umiejętności ale też  i poszerzać wiedzę; 

 mogli brać udział w projektach Uczeń zdolny i Wyrównywanie szans edukacyjnych realizowanym w gimnazjum, 

 korzystali z pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez nauczycieli w świetlicy, 

 uczestniczyli w projekcie „Wiosenny Uniwersytet Jedynki”, 

 mogli skorzystać z pomocy zespołu pedagogiczno-psychologicznego, 

 niektórzy z uczniów mogli skorzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego. 
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ZSP-2 

 
Podjęte przez nauczycieli działania miały na celu podwyższanie wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach gimnazjalnych w następnych latach.  
Realizowane były wnioski sformułowane w ubiegłym roku szkolnym przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. 

1. Zwrócono większą uwagę na kontrolę stopnia zapoznawania się uczniów z treścią lektur szkolnych. 
2. W klasie III zorganizowano zajęcia, na których uczniowie powtarzali wiadomości z zakresu lektur klasy I Iii. 
3. Propagowano uczestnictwo w kulturze; stwarzano warunki (np. dzięki środkom publicznym), aby jak największa grupa młodzieży mogła uczestniczyć w 

wydarzeniach kulturalnych. 
4. Analizowano na lekcjach teksty literackie, odwoływano się do innych tekstów kultury. 
5. Doskonalono pisanie dłuższych form wypowiedzi pisemnej, a zwłaszcza łączenia ich w jedną dłuższą wypowiedź stylistyczną (np. charakterystyka z elementami 

rozprawki, list otwarty z elementami rozprawki itp.), 
6. W dalszym ciągu ćwiczono umiejętność redagowania użytkowych form wypowiedzi pisemnych (wykorzystywanych na co dzień), pracy z tekstem źródłowym. 
7. Utrwalano wiadomości o wydarzeniach historycznych, wskazywano na ich związek z literaturą i sztuką. 
8. Zwracano uwagę na poprawność ortograficzno-interpunkcyjną na wszystkich przedmiotach. 
9. Kontynuowano zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w nauce. 
10. Uściślono współpracę z rodzicami uczniów mających trudności w nauce w zakresie mobilizacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 
11. Organizowano więcej zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych dla uczniów osiągających dobre i wysokie wyniki w nauce. 
12. Rozwiązywano na lekcjach różnych przedmiotów jak największą liczbę zadań tekstowych. 
13. Zwracano uwagę na poprawność logicznego wyciągania wniosków na podstawie danych z wykresów czy diagramów. 
14. Zwracano szczególną uwagę na poprawność wykonywanych obliczeń. 
15. Ćwiczono i utrwalano techniki obliczeń. 
16. Wyćwiczono zamianę liczby na procent i procentu na liczbę oraz innych działań z zastosowaniem procentów. 
17. Zwracano uwagę na poprawność analizy treści zdania. 
18. Utrwalano własności figur płaskich i wzory na pola powierzchni. 
19. Utrwalano  wzory na pola powierzchni i objętość brył. 
20. Utrwalano podstawowe twierdzenia (Pitagorasa, Tales) i ich zastosowania. 
21. Zwracana na lekcjach uwagę na zadania polegające na praktycznym zastosowaniu wiadomości i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych. 
22. Zachęcano uczniów przygotowujących się do egzaminów do powtarzania i rozwiązywania we własnym zakresie testów egzaminów gimnazjalnych z poprzednich 

lat. 
23. Częściej powtarzać i utrwalać omówiony materiał. 
24. Kontynuowano prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych. 
25. Kontynuowano prowadzenie kół zainteresowań w celu rozwijania umiejętności uczniów zdolnych. 
26. Mobilizowano uczniów do stałego uczęszczania na zajęcia dodatkowe. 
27. Prace pisemne z biologii, geografii, chemii konstruowano częściej w formie testów gimnazjalnych z uwzględnieniem wszystkich standardów wymagań, co pozwoliło 

się oswoić ze zrozumieniem i interpretacją takiej formy sprawdzania wiedzy przyrodniczej. 
28. Dokładnie po każdym sprawdzianie analizowano wyniki i uzupełniano braki wiedzy i umiejętności. 
29. Konsekwentnie rozliczano uczniów z uzupełniania luk w wiedzy i umiejętności. 
30. Stosowano motywujący system ocen za prace samodzielne uczniów wykonane w domu. 
31. Zachęcano uczniów do powtarzani i rozwiązywania we własnym zakresie testów gimnazjalnych dostępnych na rynku wydawniczym, w prasie, Internecie, wszelkie 

zgłoszone trudności wyjaśniano w trakcie konsultacji lub na zajęciach dodatkowych. 
32. W różnych klasach wprowadzano zajęcia wyrównawcze z chemii. 
33. Starano się utrzymywać stały kontakt poprzez wychowawcę z rodzicami lub opiekunami celem pozyskania ich do współpracy. 
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9. Planowane działania zaradcze na rok szkolny 2009/2010 w celu poprawy wyników kolejnych egzaminów zewnętrznych.  
 

Placówka Planowane działania zaradcze 

ZSP-1 

 
Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.02.2009r. został pozytywnie zaopiniowany „Program poprawy efektywności nauczania i wychowania dla uczniów klas III w roku 
szkolnym 2009/2010” przedstawiony wcześniej, jako propozycja, w piśmie z dnia 2.07.2009r. (ZSP 4122/3/2009). 
Nauczyciele przeprowadzili także szczegółową analizę treści zadań, które wypadły znacznie poniżej średniej krajowej, zweryfikowali sposób realizacji tych treści i podjęli 
następujące środki zaradcza: 

 wprowadzenie odpowiednich zmian w swoich planach nauczania, 

 kontynuowanie praktyki przeprowadzania egzaminów próbnych klas II i III oraz przekazywania szczegółowych informacji o wynikach rodzicom i uczniom, 

 zwrócenie szczególnej uwagi, na podejmowanie przez uczniów prób rozwiązywania zadań otwartych ze względu na możliwość częściowego pozyskiwania punktów w 
zdaniach złożonych, 

 zobowiązanie uczniów do rozwiązywania testów gimnazjalnych z lat poprzednich  w specjalnie do tego celu przeznaczonych zeszytach, 

 wykorzystywanie zastępstw w celu poprawy umiejętności wykorzystywania wiedzy zintegrowanej do rozwiązywania problemów (testy przygotowujące do egzaminu), co 
jest trudne do zrealizowania na poszczególnych przedmiotach, 

 monitorowanie przyrostu Widzy uczniów na etapie edukacyjnym gimnazjum, poprzez gromadzenie i porównywanie następujących danych:    
a. wyników sprawdzianu po klasie szóstej podstawowej, 
b. wyników testów kompetencji w klasie pierwszej, 
c. wyników testów próbnych w klasie II iIII, 
d. wyników testów gimnazjalnych 

 dostosowywanie wymagań tak, aby u każdego ucznia następował przyrost wiedzy zgodnie z jego możliwościami, 

 przeprowadzenie w klasach trzecich warsztatów, mających na celu pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem przed i w trakcie egzaminu, 

 udoskonalenie przepływu informacji między nauczycielami a rodzicami w celu lepszego zmotywowania uczniów do systematycznej pracy, 

 przeprowadzanie sprawdzianów o bardziej przekrojowym charakterze. 
 

ZSP-2 

 

Wnioski zespołu humanistycznego: 
Uwaga ogólna: 
Zespół przedmiotów humanistycznych wnioskuje o umieszczenie w arkuszu egzaminacyjnym zajęć z plastyki w klasie III (lub zajęć dodatkowych nieobowiązkowych z tego 
przedmiotu), na którym uczniowie utrwaliłyby materiał programowy. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III po raz kolejny potwierdzała, że uczniowie ci 
mają duże trudności z zagadnieniami z zakresu plastyki (teoria sztuki, analiza dzieła, środki wyrazu, symbolika). Realizacja tego przedmiotu kończy się na klasie II. 
Nauczyciele języka polskiego włączają pewne zagadnienia z plastyki na swoim przedmiocie, jednak nie mogą (ze względu a realizację swojego programu gruntownie 
powtórzyć całego materiału z plastyki. 
 

Zadania dla nauczycieli: 
1. Analizując tekst literacki (język polski), odwoływać się do innych tekstów kultury (obraz, rzeźba). 
2. Utrwalać wiadomości o wydarzeniach historycznych, wskazywać na ich związek z literaturą i sztuką (język polski). 
3. Zorganizować zajęcia dodatkowe z historii w celu utrwaleni materiału, doskonalenia umiejętności określania przyczyn i skutków wydarzeń historycznych. 
4. Doskonalić umiejętność holistycznego spojrzenia na tekst literacki (literatura, sztuka, historia). 
5. W klasie III realizować zajęcia dodatkowe z języka polskiego, na których uczniowie powtarzaliby materiał z zakresu klasy pierwszej i drugiej (literatura-liryka, epika, 

gramatyka). 
6. Regularnie sprawdzać znajomość podstawowych zagadnień z teorii literatury i doskonalić umiejętność wykorzystywania tej wiedzy przez uczniów. 
7. W dalszym ciągu ćwiczyć redagowanie użytkowych form wypowiedzi pisemnych, dłuższych form wypowiedzi pisemnych ze szczególnym naciskiem na poprawność 

językową, ortograficzną. 
8. Przy odpowiedziach ustnych  uczniów zwracać uwagę na poprawność językową. 
9. Zwracać uwagę na poprawność ortograficzno-interpunkcyjną na wszystkich przedmiotach. 
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10. Propagować uczestnictwo w kulturze: stwarzać warunki (np. ze środków szkoły), aby jak największa grupa młodzieży mogła uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. 
 
Wnioski zespołu matematyczno-przyrodniczego: 
Biorąc pod uwagę zadania z egzaminu zewnętrznego o tematyce matematyczno-przyrodniczej, największe trudności sprawiły uczniom zadania, w których należało: 

 skorzystać z własności brył jak i figur płaskich (trójkątów i prostokątów), 

 poprawnie nazwać daną figurę płask i jej własności wykorzystać do obliczeń, 

 skorzystać ze wzorów na pola i objętość, 

 podstawić daną wielkość, dokonać obliczeń i podać zaokrąglenie, 

 skorzystać z własności proporcji, 

 odnaleźć zależności wprost proporcjonalnie. 
Nieznacznie lepiej wypadły zadania, w których należało: 

 wybrać wyrażenie za pomocą którego można obliczyć szukaną wielkość. 
Zdecydowanie najlepiej wypadły zadania, w których należało: 

 przeanalizować informacje z wykresu i na jej podstawie dokonać obliczeń, 

 odczytać informacje z wykresu, 

 podać wzór na zależność przedstawioną na wykresie. 
 
Wnioski do dalszej pracy (matematyka): 

 ćwiczyć poprawność wykonywanych obliczeń, 

 zwrócić uwagę na poprawność logicznego wyciągania wniosków na podstawie wykresów i diagramów, 

 zwrócić uwagę na poprawność czytania informacji z wykresu, 

 ćwiczyć analizę informacji potrzebnych do rozwiązywania zadań, 

 rozwiązywać zadania na wykorzystanie własności proporcji, 

 utrwalać własności figur płaskich na pola ich powierzchni, 

 utrwalać nadal wzory na pola powierzchni i objętości brył, 

 zwrócić uwagę na zadania polegające na praktycznym zastosowaniu wiadomości w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych, 

 zachęcać uczniów przygotowujących się do egzaminu do powtarzania i przerabiania we własnym zakresie testów gimnazjalnych z ubiegłych lat, 

 utrwalać i powtarzać omówiony materiał, 

 kontynuować prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych i kół zainteresowań w celu rozwijania zainteresowań uczniów zdolnych. 
Wnioski do dalszej pracy (biologia): 

 należy utrwalać znaczenie skali ph na lekcjach biologii i chemii, 

 należy nadal utrwalać pojęcie oddychania beztlenowego, 

 doskonalić umiejętność korzystania  z informacji. 
 

Wnioski do dalszej pracy (chemia): 
Łatwe dla uczniów okazały się zadania sprawdzające umiejętność wyszukiwania i stosowania informacji. Zadanie 13 i 16 oparte na układzie okresowym i wzorze 
sumarycznym. 
Słabiej wypadły zadania wymagające stosowania zintegrowanej wiedzy. Zadanie 14 i 15 wymagające obliczeń chemicznych. 
Najsłabiej wypadły zadania wymagające znajomości pojęć i faktów oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Zadania 35 a i b i 17 dotyczące podania równań reakcji i 
wzorów sumarycznych konkretnych reakcji. 
 
Wnioski: 

 należy stosować metody pozwalające na indywidualizację nauczania, 

 przeznaczać zajęcia na realizację tematów integrujących wiedzę zarówno z zakresu chemii, jak i korelacji z innymi przedmiotami tj. matematyką, fizyką, biologią, 
geografią tzw. ścieżki międzyprzedmiotowe. 
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10. Parametry statystyczne. 
 

Umiejętność  
(obszar standardów wymagań 

egzaminacyjnych) 

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Zespół Szkół Publicznych Nr 2 STO Gmina Powiat 
Woj. 

maz.
10

 

Wynik 
min. 

Wynik 
maks. 

Średnia 

Liczba 
uczniów, 

którzy  
uzyskali 
wynik 

poniżej 
średniej 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
uzyskali 
wynik 

powyżej 
średniej 

Wynik 
min. 

Wynik 
maks. 

Średnia 

Liczba 
uczniów, 

którzy  
uzyskali 
wynik 

poniżej 
średniej 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
uzyskali 
wynik 

powyżej 
średniej 

Średnia Średnia Średnia Średnia 

Część humanistyczna          

1. Czytanie i odbiór tekstów 
kultury 

7 25 17,9 62 91 8 25 17,94 98 116 21,75 18,08  18,80 

2. Tworzenie własnego tekstu 0 25 13,38 62 91 0 25 14,29 94 120 20,00 14,17  14,01 

Dla arkusza 7 49 31,28 63 90 10 50 32,23 99 115 41,75 32,25 31,81 32,81 

Część matematyczno-przyrodnicza          

1. Umiejętne stosowanie 
terminów, pojęć  i procedur z 
zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych w 
praktyce życiowej i dalszym 
kształceniu 

0 15 7,86 76 77 0 15 7,63 117 97 12,38 7,92  8,18 

2. Wyszukiwanie i stosowanie 
informacji 

0 12 8,52 59 94 1 12 8,17 100 114 10,69 8,41  8,46 

3. Wskazywanie i opisywanie 
faktów, związków i zależności,  
w szczególności przyczynowo-
skutkowych, funkcjonalnych, 
przestrzennych i czasowych 

0 15 7,23 80 73 1 15 7,33 135 79 12,19 7,49  7,80 

4. Stosowanie zintegrowanej 
wiedzy  i umiejętności 
do rozwiązywania problemów 

0 8 2,64 87 66 0 8 3,00 117 97 5,56 2,96  3,09 

Dla arkusza 2 49 26,25 76 77 7 50 26,13 123 91 40,81 26,79 25,47 27,53 

Język angielski          

Odbiór tekstu słuchanego 0 10 6,79 66 87 1 10 6,48 116 98 8,69 6,69  6,67 

Odbiór tekstu czytanego 2 20 12,20 80 73 2 20 11,17 123 91 17,13 11,83  12,38 

Reagowanie językowa 3 19 12,39 70 83 4 20 11,43 122 92 16,06 12,01  12,43 

Dla arkusza  10 49 31,39
11

 75 78 9 49 29,08 123 91 41,88 30,53 28,24 31,48 

 

                                       
10

 Tamże, str. 12-13. 
11

 W materiale otrzymanym pismem ZSP1 412-4/2009 z dn. 18.09.2009r. średnia z języka angielskiego za cały arkusz wyniosła 31,47.  
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Opracowano na podstawie: 

1. Sprawozdań jednostkowych przedstawionych przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja żyrardowskie. 

2. Sprawozdań: ze sprawdzianu dla uczniów w szóstej klasie szkoły podstawowej, sprawdzianu z egzaminu gimnazjalnego przesłanych przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną w Warszawie pismami OKE-WSEGiM-4440-4-09 z dn. 1.09.2009r. i OKE-WSEGiM-4440-2-09 z dn. 1.09.2009r. 


