XI OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN
DIAGNOZUJĄCY
UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
ROZUMIEM TO, CO CZYTAM. CZYTAM TO, CO ROZUMIEM
ZAPRASZAMY
do udziału w ogólnopolskim sprawdzianie umiejętności czytania ze zrozumieniem

KOGO?
Uczennice i Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

SPRAWDZIAN
Mobilizuje do nauki, przyzwyczaja do formuły egzaminu, pokazuje mocne i słabe strony ucznia,
pomaga w porę nadrobić z danego zakresu umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Pytania będą odnosiły się m.in. do lektur obowiązkowych z danego etapu nauczania.

BEZPŁATNY RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI
CO SPRAWDZAMY?
 czytanie poleceń,
 czytanie tekstów literackich,
 czytanie tekstów poetyckich,
 czytanie tekstów publicystycznych,
 czytanie tekstów ikonograficznych,
 czytanie pism użytkowych,
 czytanie wykresów i tabel,
 czytanie na poziomie dosłownym,
 czytanie na poziomie metaforycznym.

DOKUMENTY
 Każda uczennica/uczeń otrzyma indywidualna analizę sprawdzianu z wyszczególnieniem
wyników z powyższych umiejętności. Ponadto zostaną dołączone wyniki klasy, szkoły
przedstawione na tle średnich wyników dla kraju.

ZGŁOSZENIE/TERMINY
 Sprawdzian odbędzie się w szkole w maju, (pomiędzy 11 maja a 22 maja); szkolny organizator
wyznacza dzień i godzinę.
 Zgłoszenia do sprawdzianu do 27 kwietnia 2020 r.
 Dzień i godzinę sprawdzianu/sprawdzianów ustala szkolny organizator.
 Czas: 45 minut; testy zostaną dostarczone do szkół
 Zmiana terminu sprawdzianu jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

 Nauczyciel

pobiera

opracowane
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ze

strony

www.czytamzezrozumieniem.pl

5 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Uczestniczką/uczestnikiem sprawdzianu może być każda uczennica/każdy uczeń szkoły
podstawowej/ gimnazjum. Opłata wynosi 4 zł. od dziecka Opłata jest przeznaczona
na wynagrodzenie dla autora/autorów testów oraz osób, które będą opracowywały wyniki.
Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na wydruk testów, przesyłki oraz obsługę
informatyczną sprawdzianu.
 Wpłaty należy wysyłać na konto: PKO Bank Polski 46102010420000840202959708
do 30 kwietnia 2020 r.;
 Reklamacje, związane z przebiegiem sprawdzianu, można składać pod adresem CEH
LOGOS SC. w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia sprawdzianu.
 Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną.
 Szkolny organizator odsyła tylko karty odpowiedzi; uczniowie zatrzymują testy.
 Karty odpowiedzi nie podlegają wglądowi ani zwrotowi.
 Udział w sprawdzianie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.
 Organizator sprawdzianu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność liczby testów, jeżeli
zgłoszenie do sprawdzianu zostało wypełnione niepoprawnie.
 Sprawdziany mają charakter diagnozujący. Wyniki nie są podstawą do ubiegania się
o zwolnienie ze sprawdzianów lub egzaminów organizowanych przez Ministerstwo
Oświaty.
WIĘCEJ NA: WWW.CZYTAMZEZROZUMIENIEM.PL
CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ LOGOS S.C.
TELEFONY: 504010288, 510868955;
E-MAIL: KONKURS@POPRAWNAPOLSZCZYZNA.PL
PRZYKŁADOWE OPRACOWANIE WYNIKÓW DLA UCZNIA
JAN KSIŃSKI, KLASA 5., ŁĄCZNIE 30 PUNKTÓW/ 30 MAKSYMALNIE/100%
UMIEJĘTNOŚĆ

UCZEŃ%

SZKOŁA%

KRAJ%

Czytanie poleceń

100%

76%

45%

Czytanie tekstów literackich

100%

76%

33%

Czytanie tekstów poetyckich

100%

54%

23%

Czytanie tekstów publicystycznych

100%

46%

76%

Czytanie tekstów ikonograficznych

100%

73%

56%

Czytanie pism użytkowych

100%

62%

44%

Czytanie na poziomie dosłownym

100%

87%

32%

Czytanie na poziomie metaforycznym

100%

32%

29%

Czytanie wykresów i tabel

100%

82%

87%

