
 

 
 

Podstawowe informacje o sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej 

 Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,  

ze zm.).  

 

 Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa 

się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać (nie ma progu zdawalności). 

 

 Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych 

przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego.  

                        

 Liczba zadań w części pierwszej sprawdzianu: 

Zadania z języka polskiego:  Zadania z matematyki: 
•  od 8 do 12 zadań zamkniętych 
•  od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze 
wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna) 
 

•  od 8 do 12 zadań zamkniętych 
•  od 2 do 4 zadań otwartych 
 

 

 W części drugiej sprawdzianu uczeń może wybrać jeden język obcy spośród sześciu języków:  

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI 

JĘZYK OBCY 
NOWOŻYTNY 

MATEMATYKA 

Jeden język obcy,  

nauczany jako  

przedmiot obowiązkowy. 

Zadania z j. polskiego  

i matematyki mogą być 

oparte  

na zagadnieniach  

z zakresu historii lub 

przyrody. 

j.angielski j.francuski j.niemiecki j.rosyjski j.hiszpański j.francuski j.włoski 



 

 Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka 

obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły,  

nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń 

przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację 

samodzielnie. 

 Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i składa się z dwóch części: 

                                                        

CZĘŚĆ PIERWSZA 

PRZERWA 

CZĘŚĆ DRUGA 

JEDEN ARKUSZ JEDEN ARKUSZ 

zadania zamknięte i otwarte zadania zamknięte 

 
trwa 80 minut 

 
trwa 45 minut 

 

Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w Komunikacie Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który jest ogłaszany 

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

 

 Odpowiedzi do zadań otwartych w części pierwszej sprawdzianu sprawdzają według 

jednolitych kryteriów egzaminatorzy, wpisani do ewidencji egzaminatorów, natomiast 

odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika 

elektronicznego.  

 

 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu.  

 Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: 

 

wynik z części pierwszej 
(wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki 
z języka polskiego i matematyki) 
 

 wynik z części drugiej 
(z języka obcego nowożytnego). 

 
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które 
uczeń uzyskał za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego 
przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne otrzyma 
18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.  
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. 
 

JĘZYK 

POLSKI 

MATEMATYKA 

JĘZYK 

OBCY NOWOŻYTNY 



 

 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w terminie 

głównym (w kwietniu), przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) 

ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego  

z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki  

i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie 

jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku. 

 

Sprawdzian z języka obcego nowożytnego 

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego 

nowożytnego, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego, czyli kluczowe umiejętności: 

                         

 

Struktura arkusza sprawdzianu z języka obcego nowożytnego 

Sprawdzane 
umiejętności 

Typ zadania 
Liczba zadań 

w arkuszu 

Udział liczby 
zadań w wyniku 
sumarycznym 

Rozumienie  
ze słuchu 

wielokrotnego wyboru 

14 - 16  
(4 - 5 wiązek*) 

ok. 35% prawda/fałsz 

dobieranie 

Znajomość funkcji 
językowych 

wielokrotnego wyboru 
6 - 9  

(2 - 3 wiązki) 
ok. 20% 

dobieranie 

Znajomość środków 
językowych 

wielokrotnego wyboru 
5 - 8  

(2 - 3 wiązki) 
ok. 15% 

dobieranie 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

wielokrotnego wyboru 
10 - 12  

(3 - 4 wiązki) 
ok. 30% 

prawda/fałsz 

dobieranie 

*poszczególne zadania (np. 1.1., 1.2., 1.3.) pogrupowane są w wiązki zadań  

rozumienie  
ze słuchu 

rozumienie 
tekstów 

pisanych 

znajomość 
funkcji  

i środków 
językowych 

Teksty będą odtwarzane 

dwukrotnie z płyty CD. 

Reagowanie  

na wypowiedzi, 

słownictwo i gramatyka 



Przykładowe zestawy zadań wraz z plikami dźwiękowymi znajdują się na stronie internetowej 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu www.oke.poznan.pl 

Wyniki sprawdzianu 

Uczeń może sprawdzić swój wynik po zalogowaniu w serwisie ,,ucznia i absolwenta” na stronie 

www.oke.poznan.pl 

Wyniki są przedstawiane w trzech sprawozdaniach sporządzonych przez:  

•  OKE dla uczniów z danej szkoły 

•  OKE dla uczniów z terenu danej OKE  

•  CKE dla uczniów z całego kraju 

 

Sprawozdania z analizy wyników zmieszczone są na stronie OKE w Poznaniu – zakładka ,,Wyniki  

i analizy”. 

 

Wgląd do sprawdzianu 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników sprawdzianu.  

 

http://www.oke.poznan.pl/

