
    BADANIE DIAGNOSTYCZNE  

    PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE 
 

 

Egzaminy próbne przeprowadzono w  07, 08,09 grudnia  2011 r. zgodnie z procedurami 
przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych. 

Jeden uczeń nie zgłosił się na wszystkie części egzaminu. Pozostali  przybyli punktualnie i zachowywali 
się zgodnie z wymaganiami proceduralnymi. Uczniowie bardzo szybko wykonywali zadania i 
opuszczali salę, nie wykorzystali  ani czasu przeznaczonego standardowo, ani wydłużenia 
przysługującego z tytułu dostosowania warunków.  

Część humanistyczna 
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Arkusz egzaminacyjny składał się  z 12 zadań badających opanowanie umiejętności z historii i 8 – 
odnoszących się do wiedzy o społeczeństwie. 

Egzamin w wymienionym zakresie okazał się dla uczniów  umiarkowanie trudny ( 0,6 w skali 
łatwości);  zadania z historii – 54% poprawnych odpowiedzi, z wiedzy o społeczeństwie – 66% . 

Z historii uczniowie wykonywali zadania z zakresu wymagań ogólnych : chronologia historyczna, 
analiza i interpretacja oraz tworzenie narracji historycznej.  Zadania badające umiejętności z zakresu 
chronologii historycznej były dla uczniów  umiarkowanie trudne ( 0,58 w skali łatwości), z działu 
analiza i interpretacja  -  trudne ( 0,47), a z zakresu narracji historycznej – łatwe (0,77). 

Zadania badające umiejętności z  wiedzy o społeczeństwie również były dla uczniów umiarkowanie 
trudne ( 0,66 w skali łatwości). Osiem z nich sprawdzało opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
wymagań ogólnych: I. wykorzystanie i tworzenie informacji, IV. Znajomość zasad i procedur 
demokracji,   V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, VI. Rozumienie zasad 
gospodarki rynkowej. 
Zadania odnoszące się do wymagania  IV( Znajomość zasad i procedur demokracji) były dla uczniów 
łatwe ( 0,81); pozostałe – umiarkowanie trudne ( wszystkie 0,62). 

JĘZYK POLSKI 

Arkusz egzaminacyjny składał się  z 21 zadań, z czego jedno  miało charakter rozszerzonej 
odpowiedzi. Za ich pomocą badano poziom opanowania umiejętności z zakresu zawartych w 
podstawie programowej wymagań ogólnych : 

I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 



III. Tworzenie wypowiedzi 

Arkusz była dla uczniów trudny  - 0,49 w skali łatwości. 
Najmniej trudności sprawiły  zdającym zadania z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury -  
uzyskany wynik w skali łatwości to 0,71 ( łatwe). 

 Zadania z zakresu  tworzenia wypowiedzi  była dla uczniów  bardzo trudne ( 0,18). 
Umiejętności z  zakresu wymagań  z działu odbiór tekstów  i wykorzystanie zawartych w nich  
informacji – były dla uczniów umiarkowanie trudne ( 0,61). 
 

Część  matematyczno-przyrodnicza 
 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 
 
W tej części diagnozy arkusz egzaminacyjny składał się z 20 zadań, po 5 z zakresu biologii, chemii, 
fizyki i geografii. Jako całość  arkusz okazał się umiarkowanie trudny ( 0,56 w skali łatwości). 
 
Biologia: zadania  w tej części były dla uczniów umiarkowanie trudne ( 0,68 w skali łatwości). 
Chemia: cały dział był dla uczniów trudny ( 0,41). 
Fizyka: w tym zakresie arkusz był dla uczniów trudny ( 0,41). 
Geografia: zadania z tego działu były dla uczniów łatwe ( 0,73). 
 

MATEMATYKA 
 
Diagnoza opierała się na arkuszu składającym się z 20 zadań, za które można było uzyskać 36 
punktów.   Dla  trzecioklasistów arkusz okazał się trudny ( 0,46 w skali łatwości).  

 

 

Część językowa 
 

Arkusz składał się z 13 zadań, za które można było uzyskać 40 punktów. Za pomocą 
wymienionych zadań badano  rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych oraz 
rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. Cały arkusz był dla uczniów  
umiarkowanie trudny ( 0,53). 

Zadania z działu rozumienie ze słuchu były dla uczniów umiarkowanie trudne ( 0,54), badające 
rozumienie funkcji językowych  okazały się  trudne ( 0,39), podobnie jak z działu  rozumienie 
tekstów pisanych ( 0,48), a z zakresu  znajomość środków językowych  - łatwe(0,71). 

 

 



Dla uczniów przygotowano informację o udziale w diagnozie umiejętności  zawierającą 
wynik uzyskany z poszczególnych części :  w postaci procentu poprawnych odpowiedzi  i  
wyniku w centylach w odniesieniu do grupy badanej.  

Informacja ta została wzorowana na zaświadczeniu, jakie dostaną absolwenci gimnazjum 
po zaliczonym egzaminie gimnazjalnym. 
 
 

                INFORMACJA 
 
 

Uczeń       XXXXXX     XXXXXX   XXXXX 
przystąpił do próbnego egzaminu gimnazjalnego i uzyskał następujące wyniki: 
 

I. W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ 
z języka polskiego         37% poprawnych odpowiedzi 
                                         w skali centylowej      w   21 centylu 
z historii i wiedzy o społeczeństwie             42% poprawnych odpowiedzi 
                                                                          w skali centylowej       w  7     centylu 
 
 

II.      W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ 
 

z matematyki        47% poprawnych odpowiedzi 
                                w skali centylowej      w 70 centylu 
z przedmiotów przyrodniczych               65%  poprawnych odpowiedzi 

                               w skali centylowej      w 70 centylu 
 
 
 
 III.       W CZĘŚCI JĘZYKOWEJ 
 
z języka angielskiego- poziom podstawowy    50% poprawnych odpowiedzi 
                                 w skali centylowej     w  49 centylu 

  
   
 
 

 
 

 



 

PRÓBNY SPRAWDZIAN 

 
  Próbny sprawdzian odbył się w oparciu o arkusz z 2011 roku. 13 grudnia przystąpiło do niego 4 
uczniów, piąty – dopiero w styczniu.  Uczeń ten ze względu na specyficzne cechy osobowości   miał 
ogromne trudności z zachowaniem się zgodnym z procedurą.   

Zestaw egzaminacyjny był dla uczniów umiarkowanie trudny (0,55).  Najwyższy wynik to 26 punktów 
na 40 możliwych, najniższy- 18.  

Zestaw badał poziom opanowania czynności opisanych standardami wymagań egzaminacyjnych( tj. 
CZYTANIE, PISANIE, ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIE WIEDZY W 
PRAKTYCE). 

Zadania z zakresów standardów CZYTANIE, PISANIE i KORZYSTANIE Z INFORMACJI były dla uczniów 
umiarkowanie trudne; z  zakresów ROZUMOWANIE i  WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE  - 
trudne. 

 

 

 

 

Podsumowanie 
 

1.  Sprawy organizacyjne 
 
Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminów w pierwszym i drugim dniu powstają bardzo 
duże przerwy z tego względu, że uczniowie nie wykorzystują przysługującego im czasu. 
Wskazane jest, aby w czasie tej przerwy  uczniowie mieli zapewniona opiekę . 
 

2. W toku przygotowań do egzaminu gimnazjalnego: 
- należy zwrócić szczególnie uwagę na to, by uczniowie dokładnie czytali treść poleceń, 
- uwzględnić należy również budowę arkuszy pod względem proporcji pytań z poszczególnych 
zakresów wymagań. 
 
 

3. W ramach przygotowania do sprawdzianu – należy  kilkakrotnie postawić uczniów w sytuacji 
zbliżonej do  egzaminacyjnej aby w pełni nauczyli się oczekiwanego zachowania . 
 
 

 
 


