
 
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE  

UMIEJ TNO CI TRZECIOKLASISTÓW  
 

Raporty i materiały  
dla nauczycieli 



Raporty klasowe 



Raporty klasowe 

Raporty, udostępniane 48 godzin po wprowadzeniu przez 
nauczyciela informacji o rozwiązaniach zadań,  
z zestawieniem wyników poszczególnych uczniów: 

 

• punkty uzyskane za zadania, w obszarach objętych 
badaniem i sumaryczny wynik punktowy (tabela 1) oraz 

• w obszarach z podziałem na podobszary (tabele 2,3 ..). 

Nauczyciel ma możliwość wpisania w tabelach komentarza 
– może on dotyczyć np. pogłębionej analizy uzyskanego 
przez ucznia wyniku dzięki dysponowaniu przez 
nauczyciela pracami uczniów  

 

 



Raporty klasowe zbiorcze 



Raporty klasowe zbiorcze 

Zestawienia pozwalające na  

• ocenę poziomu opanowania przez cały zespół klasowy 
umiejętności w badanych obszarach – także na tle 
wyników badanej populacji, uczniów ze szkół o podobnej 
lokalizacji i województwa, 

• zapoznanie się z sugestiami dotyczącymi zmian  
w sposobie pracy nauczyciela wspierających jeszcze 
skuteczniejsze rozwijanie badanych umiejętności 
uczniów. 

 

 



Raporty ogólnopolskie 

 

i 



Raporty ogólnopolskie 

Prezentują:  

• wyniki badanej populacji, 

• szczegółowe omówienie wszystkich zadań (dlaczego 
znalazły się w zestawie, jakie szczegółowe umiejętności 
badały),  

• sugestie dotyczące doskonalenia warsztatu 
zawodowego nauczyciela, 

• przykładowe rozwiązania zadań wraz z ich omówieniem 
– pomoc dla nauczyciela w analizie rozwiązań zadań 
przez jego uczniów. 



Raporty ogólnopolskie – wyniki zadań 

Zadanie z obszaru Sprawność rachunkowa 

Zadanie 1.  

W każde okienko wpisz taką cyfr , aby wynik był 
poprawny. 

 

 

Celem zadania było sprawdzenie, jak uczeń radzi sobie z dodawaniem 
i odejmowaniem pamięciowym w zakresie 100 z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego i czy rozumie, że znaczenie cyfry zależy od jej 
położenia w liczbie. 



Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Zadanie z obszaru Rozwiązywanie zadań tekstowych 

Zadanie 8. 

Do stołówki zakupiono sze ć i pół kilograma herbaty 
pakowanej w paczki po pół kilograma. Ile paczek herbaty 
zakupiono do stołówki? 

A. 6  B.  7  C. 12  D. 13 

Celem zadania było sprawdzenie, czy uczeń poradzi sobie z przełożeniem 
opisanej sytuacji rzeczywistej na rozwiązanie zadania matematycznego. 
Zadanie to sprawdzało też, czy uczeń rozumie pojęcie kilograma i części 
kilograma. 

Raporty ogólnopolskie – wyniki zadań 
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Raporty ogólnopolskie – wyniki zadań 

Przykłady błędnych rozwiązań uczniowskich  
Raport OBUT 2011 



Raporty ogólnopolskie – wyniki zadań 

Przykłady błędnych rozwiązań uczniowskich  
Raport OBUT 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza błędów pozwala na określenie słabych stron 
poszczególnych uczniów oraz na wychwycenie  typowych 
błędów (np. w strategii) pojawiających się w całym zespole. 



Prace uczniów 

Dostęp do rozwiązanych przez uczniów zestawów zadań 
pozwala na spojrzenie na wyniki każdego ucznia  
(i zespołu klasowego) przez pryzmat: 

• sposobów rozwiązania zadań (szczególnie nietypowych) 
– możliwości prześledzenia toku rozumowania dziecka, 

• postępu w rozwiązywaniu zadania, 

• zrobionych błędów, 

• podjęcia albo nie prób rozwiązania zadania 

i dzięki temu głębszą interpretację wyników punktowych. 

 

 



Publikacje: www.obut.edu.pl 



Materiały dla nauczycieliŚ www.trzecioklasista.edu.pl 

 

 



Wykorzystanie materiałów OBUT 

Przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Refleksja nad swoim warsztatem pracy: 

• metodami pracy z uczniami,  

• wykorzystywanymi materiałami edukacyjnymi (pakietem 
edukacyjnym, pomocami dydaktycznymi) i ich rolą w procesie 
rozwijania umiejętności uczniów, 

• realizacją zapisów podstawy programowej (celów kształcenia 
ogólnego, najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia 
oraz treści nauczania edukacji wczesnoszkolnej) 

i zaplanowanie jego modyfikacji w kolejnych latach. 

 

 



Wykorzystanie materiałów OBUT 

Przez nauczycieli klas IV-VI 

Zaplanowanie pracy w kolejnym roku szkolnym, m.in. w obszarach: 

• dostosowania wybranego programu nauczania, 

• doboru metod pracy, 

• zindywidualizowanej pracy z poszczególnymi uczniami 

 przede wszystkim pod kątem wykorzystania potencjału swoich 
nowych uczniów. 

 



Wykorzystanie materiałów OBUT 

We współpracy nauczycieli klas III  
z nauczycielami j zyka polskiego i matematyki w klasie IV 

 



Instytut Badań Edukacyjnych 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
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