
Procedury organizowania i przeprowadzania 
sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Informacja dla ucznia 
dotycząca przebiegu 

sprawdzianu



Kiedy odbywa się sprawdzian?

1 kwietnia 2015 r. (środa)
• część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 

• czas trwania 80 minut  

• część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 
• czas trwania 45 minut



O której rozpoczyna się sprawdzian ?

    Uczniowie przychodzą:
a.  na pierwszą część sprawdzianu 

nie później niż o 8.30
b. na część drugą (j.angielski)

nie później niż o 11.20



W której sali piszę?

• Klasa 6a sala 310
• Klasa 6b sala 409
• Klasa 6c sala 402
• Klasa 6s sala 404
• Uczniowie, którzy mogą pisać dłużej –sala 416
W wyznaczonej sali piszecie obie części 
sprawdzianu



W jaki sposób wchodzę
 do sali ?

• Wchodzisz do sali pojedynczo, według 
kolejności na liście ( która jest umieszczona na 
drzwiach sali w której piszesz sprawdzian), 
losujesz numery stolika, przy których będziesz 
pracował(a) 

•  zajmujesz  wyznaczone ci miejsce



Co powinienem(-am) wziąć  ze sobą?

Każdy uczeń powinien mieć przy 
sobie dokument stwierdzający 
tożsamość
 (np. ważną legitymację szkolną) 
i okazać go, jeśli zostanie 
o to poproszony.



Co muszę ze sobą zabrać na egzamin?

Na sprawdzian przynosisz ze sobą wyłącznie 
przybory do pisania i rysowania:
• pióro lub długopis z czarnym 

tuszem/atramentem, 
• ołówek przeznaczony jedynie dorysowania
• gumkę, 
• linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 



Czego nie mogę mieć na sprawdzianie?

•  Na sprawdzianie nie wolno 
korzystać z kalkulatora
•  Nie wolno także przynosić

 i używać żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych.



Jak przebiega sprawdzian?
• Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania 

zestawów egzaminacyjnych punktualnie o 
godzinie ustalonej przez Dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej

czyli 1 kwietnia  
o godz. 9.00 część 1

Część 2 o godz .11.45



Jak przebiega sprawdzian?
•Losujesz numer stolika i zajmujesz miejsce
• Punktualnie o 9.00 (część 1) oraz 11.45 (część 2) nauczyciele 
rozdają arkusze – otwierasz je dopiero gdy poleci to zrobić 
prowadzący 

Słuchaj poleceń jakie przekazuje prowadzący sprawdzian 
nauczyciel
• zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie 
zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości możesz 
poprosić o jej wyjaśnienie nauczyciela –podnieś najpierw rękę
•sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy 
ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; 
braki natychmiast zgłoś nauczycielowi



Jak przebiega sprawdzian?
• zapisz swój trzyznakowy kod i numer PESEL (dostaniesz je w 

kopercie na karteczce) w wyznaczonych miejscach zestawu 
egzaminacyjnego,

•  naklej naklejkę w wyznaczonych miejscach (arkusz i karta 
odpowiedzi)

• gdy czynności wstępne są za wami nauczyciel pisze na tablicy  
godzinę rozpoczęcia i zakończenia  pracy

• w  trakcie sprawdzianu nie możesz z nikim rozmawiać
• jeśli zakończysz pisać wcześniej podnosisz rękę, odkładasz 

pracę na brzeg stolika
• czekasz aż podejdzie do ciebie nauczyciel

• Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedzi na karcie  -przypomni o 
tym 10 minut przed końcem nauczyciel



Co mam zrobić gdy skończę pisać?

• Jeśli zakończysz pisać wcześniej podnosisz rękę, odkładasz 
pracę na brzeg stolika

• Czekasz aż podejdzie do ciebie nauczyciel
• Gdy nauczyciel sprawdzi poprawność kodowania zezwoli 

ci na wyjście z sali
• Po części 1 udajesz się na świetlicę i stołówkę
• Będąc na korytarzu zachowaj ciszę, twoi koledzy piszą!!
• Po części 2 możesz iść do domu



O czym masz pamiętać na sprawdzianie?
• Zadania rozwiązujesz i zaznaczasz lub zapisujesz 

odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie 
długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem 
(tylko rysunki wykonujesz ołówkiem)

• Zerkaj na zegar by dobrze rozplanować czas pracy – 
szczególnie w części 1 . Kontroluj kiedy powinieneś 
zacząć pisać matematykę-powinno to być po ok. 40 
minutach

• Pamiętaj o zaznaczeniu  odpowiedzi do zadań 
zamkniętych na karcie odpowiedzi



Czego nie mogę na sprawdzianie?
•  W czasie trwania sprawdzianu pracuj 

samodzielnie i nie zakłócaj przebiegu 
sprawdzianu, a w szczególności:

•     a) nie opuszczaj sali (tylko w szczególnie 
uzasadnionej sytuacji możesz opuścić salę po 
uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego 
zespołu nadzorującego)-komunikujesz taką 
potrzebę podniesieniem ręki i czekasz aż 
podejdzie do ciebie nauczyciel 



Czego nie mogę na sprawdzianie?

• b) nie opuszczasz miejsca wyznaczonego ci w 
sali,

•  c) w żadnej formie nie porozumiewasz  się z 
innymi zdającymi,

• d) nie wypowiadasz uwag i komentarzy,
•  e) nie zadajesz żadnych pytań dotyczących 

zadań egzaminacyjnych,
• f) nie korzystasz z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych.



Kiedy można przerwać /unieważnić mi sprawdzian?

•W przypadku
• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez ucznia 
•  wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia 

telekomunikacyjnego albo
•  korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w 

sali egzaminacyjnej,
•  zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

•   przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia (słuchacza),
•  unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole
•  przeprowadzenia sprawdzianu.



Konsekwencje przerwania sprawdzianu 

• W przypadku stwierdzenia podczas 
sprawdzania pracy niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez ucznia w miejscach 
przeznaczonych na wpisanie wyników 
uzyskanych ze sprawdzianu

• wpisuje się „0”.



Kiedy można przerwać /unieważnić mi 
sprawdzian?

• przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego przerywa sprawdzian 
danego ucznia

•  unieważnia mu sprawdzian i nakazuje 
opuszczenie sali egzaminacyjnej, co 
odnotowuje w protokole przeprowadzenia 
sprawdzianu.



Moje prawa
• Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone 

przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice 
(prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu 
zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis 
zaistniałej sytuacji.

• Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje 
zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 

• W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń,o których mowa 
w pkt. 15, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 
porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może 
unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 
jego wynik.



Wyniki sprawdzianu 
• 1. Wynik sprawdzianu ustala okręgowa 

komisja egzaminacyjna.
• 2. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu dla każdego zdającego 
właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna 
przekazuje do danej szkoły. Uczeń otrzymuje 
zaświadczenie o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu za pośrednictwem szkoły na 
koniec roku szkolnego ze świadectwem



Wyniki sprawdzianu 
•  Wynik sprawdzianu ustalony przez okręgową komisję 

egzaminacyjną jest ostateczny. W maju rodzic otrzyma 
kod dostępu i będzie mógł sprawdzić wynik ucznia

• Zaświadczenie otrzymasz wraz ze świadectwem na 
zakończenie roku szkolnego

•  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona 
praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do 
wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej.



Przypadki losowe

• Zwolnienie na wniosek dyrektora szkoły  
• Zgodnie z § 49 ust 4. uczniowie,  którzy z powodów 

losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do 
sprawdzianu w terminie zasadniczym oraz w terminie 
dodatkowym ustalonych w harmonogramie 
przeprowadzenia sprawdzianu, mogą być zwolnieni przez 
dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia 
do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły złożony w 
porozumieniu z rodzicami. Wniosek może być złożony i 
rozpatrzony po terminie dodatkowym sprawdzianu.



Przypadki losowe

• Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych nie mogli przystąpić do 
sprawdzianu w ustalonym terminie w 
kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy 
przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go 
unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin



Termin dodatkowy sprawdzianu

1 czerwca 2015 r. godz.9.00

W przypadku dodatkowego terminu miejsce 
przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor 
odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.



Czym jest sprawdzian?

• Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym 
w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on 
powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że 
muszą do niego przystąpić wszyscy 
uczniowie - Przystąpienie do sprawdzianu jest 
jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać.



• Uczniowie, którzy do 
sprawdzianu nie przystąpią w 
danym roku, muszą powtórzyć 
ostatnią klasę szkoły 
podstawowej i przystąpić do 
sprawdzianu w roku następnym.



Rada końcowa

Życzymy Wam byście na sprawdzianie:
• Pokonali stres
• Pokazali 100% swoich możliwości
• Pochwalili się dorosłym jacy jesteście zdolni,
 mądrzy i wyjątkowi 

POWODZENIA, trzymamy kciuki
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