
BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
rok szkolny ...........................................

Przedmiot
badania

Klasa Termin
badania

Rodzaj badanego osiągnięcia Tematyka Narzędzia
badania

Kto bada Uwagi
realizacyjne

Kształcenie
zintegrowane

Język angielski

I a,b

III a,b

III a,b

wrzesień

czerwiec

kwiecień

 Ogólny  rozwój psychofizyczny
dziecka.

Znajomość i rozumienie pojęć,
dokonywanie obliczeń, czytanie ze
zrozumieniem, logiczne myślenie,
stosowanie wiedzy w praktyce

Czytanie ze zrozumieniem, pisanie,
wykorzystanie wiedzy w praktyce

Dojrzałość umysłowa,
emocjonalna, fizyczna,
społeczna; dojrzałość do:
czytania, pisania, liczenia.

Treści wynikające z podstawy
programowej oraz objęte
programem nauczania.

Arkusz badania
dojrzałości szkolnej

Test kompetencji

Test osiągnięć
szkolnych

N:
klas pierwszych
dyrektor

N:
klas trzecich
dyrektor

N:
j. angielskiego
dyrektor

Wychowanie
fizyczne

Historia

Język niemiecki

Przyroda

IV a,b

IV a,b

IV a,b

IV a,b

styczeń

maj

czerwiec

październik

Sprawność fizyczna uczniów.

Kluczowe umiejętności: czytanie ze
zrozumieniem, pisanie, wykorzystanie
wiedzy w praktyce, korzystanie z
informacji

Treści objęte programem
nauczania, wynikające z
podstawy programowej

Treści objęte programem
nauczania

jw.

jw.

Test sprawnościowy

Test osiągnięć z
wykorzystaniem
pomiaru
dydaktycznego
Test osiągnięć
szkolnych

jw.

N:
wychowania
fizycznego
wicedyrektor

N:
historii
wicedyrektor

N:
j. niemieckiego
wicedyrektor

N: przyrody
wicedyrektor



Przedmiot
badania

Klasa Termin
badania

Rodzaj badanego osiągnięcia Tematyka Narzędzia
badania

Kto bada Uwagi
realizacyjne

Język polski

Matematyka

Przyroda

V a,b

V a,b

V a,b

kwiecień

maj

czerwiec

Kluczowe umiejętności i czytanie ze
zrozumieniem, rozumowanie,
wykorzystanie wiedzy w praktyce

Treści objęte programem
nauczania

Test osiągnięć
szkolnych

N:
j. polskiego
dyrektor
N: matematyki
wicedyrektor
N: przyrody
dyrektor

Język niemiecki

Język angielski

VI a,b

VI a,b

maj Kluczowe umiejętności: czytanie ze
zrozumieniem, pisanie, wykorzystanie
wiedzy w praktyce

Treści objęte programem
nauczania

Testy osiągnięć
szkolnych

N:
j. niemieckiego
wicedyrektor
N:
j. angielskiego
dyrektor

VI a,b luty Treści zawarte w podstawie
programowej kształcenia
ogólnego

Próbny sprawdzian
ponadprzedmiotowy
opatrzony motywem
przewodnim

N:
przedmiotów
dyrektor
wicedyrektor

Język polski
Matematyka
przyroda

VI a,b kwiecień

Kluczowe umiejętności: pisanie,
czytanie ze zrozumieniem,
rozumowanie, korzystanie z
informacji, wykorzystanie wiedzy w
praktyce

“Sprawdzian ....”
(test kompetencji)

Szkolny Zespól
Egzaminacyjny

Uzgodniono z nauczycielami: miesiąc, rok

PODPISY
                                     Członek   Przewodniczący

                                       Rady Pedagogicznej                                                                                          Rady Pedagogicznej

                 Opracowała: Ruta Piwowarczyk


