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Szanowni Państwo!  

 

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskim Sprawdzianie z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły 

podstawowej pt. Szanujmy przyrodę!, który odbył się 2 czerwca 2015 r. 

Na podstawie wyników otrzymanych od Państwa możemy stwierdzić, że średni wynik z części 

polonistycznej wynosił 10,2 pkt, a z części matematycznej 6,9 pkt.  

Najlepsze wyniki z języka polskiego oscylowały ok. 14-15 pkt, natomiast z matematyki ok. 13 pkt. 

Sprawdzian zatem był bardzo trudny dla piątoklasistów.  

 

Język polski 

Najtrudniejszymi zadaniami z języka polskiego okazały się zad. 1. i 2., które dotyczyły wyszukiwania 

w tekście informacji wyrażonej wprost i pośrednio. Natomiast najłatwiejsze zadania to: 3., 9. i 13.  

 

Matematyka 

Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie z matematyki to zad. 26. – obliczanie pola powierzchni 

prostopadłościanu. Do trudnych zadań należały również zadania: 19., 27. i 28. 

Najłatwiejsze zadania z matematyki to zadania 15. i 18. 

 

 

Najczęściej pojawiające się uwagi do arkusza 

‒ Zbyt duża liczba zadań do wykonania w wyznaczonym czasie. Sprawdzian był za bardzo 

rozbudowany.  

‒ Zbyt obszerne treści do poszczególnych zadań (zwłaszcza z matematyki), których samo 

przeczytanie zajmowało uczniom dużo czasu; uczniom zostało za mało czasu na przemyślenia 

i napisanie odpowiedzi. 

‒ Polecenia niektórych zadań zawierały treści, które są przewidziane do realizacji w czerwcu 

w klasie piątej lub w klasie szóstej (język polski – zaimki, forma sprawozdania; z matematyki – 

procenty, pole prostopadłościanu).  
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Zgłaszano także wątpliwości do zadania 16. z matematyki. 

A. Najstarszym drzewem w Polsce jest cis 
rosnący w Henrykowie Lubańskim.  
Ma on ponad 1250 lat. 

1. Oznacza to, że drzewo przeżyło już osiem 
wieków. 

B. Wiek dębu Bartek w 1992 roku szacowano na 
654 lata. 

2. Oznacza to, że jego początki sięgają 
VIII wieku. 

 Według autorów testu, zdaniem prawdziwym jest kombinacja A2. Można jednak przyjąć, 

że zdaniem logicznym i prawdziwym jest także układ A1.  

 

 

Dziękujemy za przesłane uwagi. Zostaną one wykorzystane przy konstruowaniu następnego arkusza 

„Sprawdzianu z Tutorem”. Zapraszamy do udziału w kolejnym „Sprawdzianie z Tutorem” ‒ tym razem 

już dla szóstoklasistów ‒ który zamierzamy zorganizować w drugiej połowie października br.  
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