
                                                                                                 Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. 
 

Drodzy Szóstoklasiści! 
 
Jutro przeżyjecie jeden z najważniejszych dni w Waszej szkolnej karierze. Sprawdzian,  
do którego przystępujecie, obejmuje wszystkich szóstoklasistów w Polsce. Dzięki niemu 
będziecie mogli sprawdzić, jak dobrze opanowaliście pięć bardzo ważnych umiejętności,  
które rozwijacie od początku szkolnej nauki: 

- czytanie, 
- pisanie, 
- rozumowanie, 
- korzystanie z informacji, 
- wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 

 
Swoje wyniki będziecie mogli później porównywać w różnych skalach. Jedna z nich nosi 
nazwę staninowej i jest szczególnie użyteczna, gdyż można za jej pomocą sprawdzić, jak 
osiągnięcia każdego z Was wyglądają na tle osiągnięć wszystkich polskich szóstoklasistów. 
Skala  ta składa się  z dziewięciu  przedziałów  (od najniższego po najwyższy),  w których 
umieszcza się wyniki uzyskane kolejno przez odpowiedni procent uczniów. W ubiegłym roku 
skala staninowa sprawdzianu wyglądała tak: 

 
Dzięki takiej skali ubiegłoroczny szóstoklasista, który uzyskał ze sprawdzianu 34 punkty, 
mógł stwierdzić: Mój wynik mieści się w przedziale wyników wysokich, podobny wynik ma 
10%  moich  rówieśników,  wyższe wyniki  ma  12%,  a niższe  78%  szóstoklasistów. 
Jako matematyk nie mogę sobie odmówić okazji do postawienia przed Wami prostego 
zadania: Jeśli ktoś w ubiegłym roku uzyskał ze sprawdzianu 26 punktów, to w jakim 
przedziale ten wynik się mieścił? Ile procent uczniów uzyskało wynik podobny, ile procent 
wyniki wyższe, a ile niższe? 
 
Tegoroczne przedziały wyników zostaną ustalone po napisaniu przez Was sprawdzianu, 
ocenieniu prac przez egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i podliczeniu 
wszystkich wyników w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Proces ten zakończy się 28 maja. 
W tym dniu skala staninowa zostanie opublikowana na stronie www.cke.edu.pl .  W tym 
samym czasie wyniki zostaną przekazane do szkół, po czym każdy z Was będzie mógł 
umieścić swój wynik na skali i stwierdzić, do jakiego przedziału należy. Koniecznie 
spróbujcie! 
 
Jutro  natomiast  opublikujemy  zadania sprawdzianu wraz  z ich omówieniem  i przykładami 
dobrych rozwiązań. Zachęcam Was do uważnego przeczytania tego materiału, a następnie 
do omówienia go wspólnie z Rodzicami  i Nauczycielami. 
 
           Życzę każdemu z Was jak najlepszego wyniku! 
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