Informacja o próbnym sprawdzianie
17 grudnia 2014 r.
Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje
egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego sprawdzianu
w szóstej klasie szkoły podstawowej:
 części pierwszej z zakresu języka polskiego i matematyki
 części drugiej z zakresu języka obcego nowożytnego.
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę 17 grudnia br.
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3
do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną
zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą
powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie. Oceny prac
dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz
schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.
Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół, które nie
zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron
internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych, 17 grudnia 2014 r. po
godz. 15:00.
Proponuję, aby próbny sprawdzian został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do
obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem
egzaminacyjnym). W przypadku sprawdzianu szczególnie istotne jest zapoznanie uczniów ze
sposobem zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi, dlatego też
do niniejszego komunikatu załączam informacje dotyczące tego zagadnienia, które można
omówić z uczniami. W drugiej połowie listopada br. na stronie CKE zamieszczony zostanie
film przedstawiający sposób zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie
odpowiedzi.
Szczegółowe informacje o sprawdzianie dostępne są na stronach internetowych CKE
(www.cke.edu.pl) oraz komisji okręgowych.
Uprzejmie informuję również, że wraz z próbnym sprawdzianem, we
współpracy
z Instytutem
Badań
Edukacyjnych
(www.ibe.edu.pl),
przeprowadzone zostanie badanie Diagnoza Kompetencji Szóstoklasistów.
Do udziału w badaniu wylosowanych zostanie 60 szkół podstawowych z całego kraju.
Badanie diagnostyczne obejmie wyłącznie pierwszą część sprawdzianu (zadania z języka
polskiego i matematyki). Szkoły wylosowane do udziału w diagnozie będą mogły
przeprowadzić część drugą sprawdzianu we własnym zakresie.
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