ANALIZA KONTEKSTOWA
WYNIKÓW EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ANALIZA KONTEKSTOWA UWZGLĘDNIŁA:
Wpływ miejsca zamieszkania uczniów na poziom wyników egzaminu
 Liczba uczniów dojeżdżających-36


Liczba uczniów miejscowych- 19

Wpływ płci uczniów na poziom wyników egzaminu
 Liczba chłopców 30
 Liczba dziewcząt- 25

Wpływ możliwości intelektualnych na poziom wyników egzaminu
 Liczba uczniów z obniżonymi przez PPP wymaganiami- 16
 Liczba uczniów bez obniżonych wymagań-39

Wpływ absencji uczniów na poziom wyników egzaminu
 Liczba uczniów z absencją poniżej 50 godzin- brak
 Liczba uczniów z absencją powyżej 50 godzin- 55
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Wnioski:

Dziewczęta uzyskały wyższe wyniki niż chłopcy z wyjątkiem
części matematyczno- przyrodniczej i języka hiszpańskiego.
Uczniowie dojeżdżający uzyskali wyższe wyniki z języka
polskiego i części matematyczno- przyrodniczej niż uczniowie
miejscowi.
Uczniowie posiadający opinię PPP uzyskali niższe wyniki
niż uczniowie bez opinii z wyjątkiem języka polskiego.
Uczniowie z wysoką absencją uzyskali wyniki porównywalne
z wynikami szkoły.

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY OPANOWANE NAJSŁABIEJ PODCZAS
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Najsłabiej wypadły umiejętności w zakresie:
analizy tekstu źródłowego i wykorzystania zdobytych informacji w podanych zadaniach
chronologii historycznej.

Rekomendacje i sposoby ich wdrażania:
Doskonalenie umiejętności analizy tekstu źródłowego , nawet w formie krótkich
(5 min.) ćwiczeń. Uzyskane informacje pozwolą uczniom pogłębić wiedzę o danej
epoce, jak również bardziej przyzwyczają do korzystania z innych źródeł historycznych.
Wykonywanie ćwiczeń służących powtórzeniu faktografii i kojarzeniu tekstów
źródłowych z odpowiednim okresem historycznym, osobą, państwem lub wydarzeniem.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – JĘZYK POLSKI
Podstawa programowa – wymagania szczegółowe:
Umiejętności opanowane najsłabiej
wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje
określa temat i główną myśl tekstu
rozpoznaje w tekście literackim porównanie, przenośnię i objaśnia ich role
wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście
rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom
pochodnym
stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym
informacjom
wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych

Rekomendacje i sposoby ich wdrażania:
Na każdej lekcji doskonalić umiejętność interpretacji tekstów – wyciągać wnioski
Systematycznie ćwiczyć rozpoznawanie środków stylistycznych oraz objaśniać ich role
Zwiększyć liczbę ćwiczeń dotyczących słowotwórstwa
Systematycznie doskonalić pisanie różnych form wypowiedzi stosując reguły ortograficzne i interpunkcyjne
W dalszym ciągu rozwiązywać przykładowe testy egzaminacyjne

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
FIZYKA
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:
Energia. Uczeń: opisuje ruch gazów w zjawisku konwekcji.
Własności materii. Uczeń: posługuje się pojęciem gęstości.
Ruch drgający i fale. Uczeń: posługuje się pojęciami amplitudy drgań , wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę z
wykresu x(t) dla drgającego ciała.
Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu .
Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń: podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako
maksymalną prędkość przepływu informacji.
Wymagania przekrojowe. Uczeń: odczytuje dane z wykresu.

Rekomendacje i sposoby ich wdrażania:
uczyć strategii rozwiązywania zadań w różnych formach w wyznaczonym czasie,
stwarzać sytuacje wymagające samodzielnej pracy (np. planowanie przebiegu doświadczeń i pomiar ich wyników) i czuwać nad ich
przebiegiem,
zwiększyć liczbę zadań dotyczących użycia i tworzenia strategii oraz prowadzenia rozumowania i argumentowania,
mobilizować uczniów do większej pracy samodzielnej,
rozwijać logiczne myślenie,
ćwiczyć czytanie tekstów ze zrozumieniem.
zachęcać uczniów do systematycznego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i konsultacjach.

BIOLOGIA
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:
znajomość zasad klasyfikacji organizmów i ich identyfikacji według klucza lub określonych cech
funkcje organów roślinnych w powiązaniu z czynnikami niezbędnymi do ich funkcjonowania
znajomość procesów biologicznych

Rekomendacje i sposoby ich wdrażania:
ćwiczyć rozpoznawanie organizmów i przyporządkowanie ich do właściwych jednostek systematycznych
ćwiczyć rozpoznawanie roślin według klucza
kształtować myślenie przyczynowo skutkowe oraz wykazywanie zależności między budową a funkcją
ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem i rozwiązywać zadania na czas

CHEMIA
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:
Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.
Uczeń:

bada i opisuje właściwości kwasu octowego reakcja z metalami i tlenkami metali.
opisuje właściwości chemiczne pochodnych węglowodorów zawierających azot na przykładzie amin (metyloaminy) .

Wnioski:
Kształtować umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach nietypowych, jak i problemowych
Wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń chemicznych

Rekomendacje:
Na każdej lekcji rozwiązywać, w każdej w pracy domowej i sprawdzianie umieszczać zadanie nieszablonowe wymagające kreatywności
od uczniów.

GEOGRAFIA
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:
kształt ;ruchy Ziemi i ich następstwa
szczegółowe - położenie i środowisko przyrodnicze Polski

Rekomendacje i sposoby ich wdrażania:
wykorzystywanie różnych źródeł informacji geograficznej dotyczących geografii fizycznej w całym cyklu nauczania
wykorzystywanie i stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce według schematu :Cecha - czynnik kształtujący

MATEMATYKA
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:

Pierwiastki. Uczeń: oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami
liczb wymiernych.
Procenty. Uczeń: stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.
Potęgi. Uczeń: zapisuje w postaci jednej potęgi: […] iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach.
Figury płaskie. Uczeń: oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów, korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do
promienia poprowadzonego do punktu styczności.
Figury płaskie. Uczeń: stosuje twierdzenie Pitagorasa; oblicza pola trójkątów , korzysta z własności trójkątów prostokątnych
podobnych.
Bryły. Uczeń: oblicza pole powierzchni walca, oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego
(także w zadaniach
osadzonych w kontekście praktycznym).
Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.
Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.
Równania. Uczeń: za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym.
Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń: stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.
Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: wyznacza medianę zestawu danych.
Z użyciem i tworzeniem strategii w zadaniach zamkniętych nie poradziło sobie ok. 50% uczniów (figury płaskie) oraz 70 % (bryły
przestrzenne) w zadaniu otwartym. Natomiast z rozumowaniem i argumentacją nie poradziło sobie 30 % uczniów (liczby wymierne na osi
liczbowej), 10 % (statystyka, doświadczenia losowe) w zadaniach zamkniętych oraz 95 % (statystyka, mediana zestawu) w zadaniu
otwartym.

Rekomendacje i sposoby ich wdrażania:

rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań otwartych
zachęcanie uczniów do rozwiązywania zadań opisujących sytuację problemową
ćwiczenie umiejętności stosowania obliczeń procentowych w sytuacjach praktycznych
utrwalanie i ćwiczenie działań na liczbach wymiernych
zwracanie uwagi na własności figur płaskich ( styczna do okręgu i jej własności)
rozwiązywanie zadań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obliczanie objętości i pola powierzchni bryły
pogłębianie umiejętności obliczania średniej arytmetycznej i mediany zestawu danych
ćwiczenie umiejętności działań na potęgach i pierwiastkach
systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej
przedstawianie uczniom potrzeby systematycznego zdobywania wiedzy matematycznej
na sprawdzianach umieszczać dodatkowe zadania wymagające od ucznia wykonywania obliczeń w zbiorze liczb wymiernych
na lekcjach zwielokrotnić ilość zadań ćwiczących umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych
w klasie siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum należy zwiększyć ilość ćwiczeń dotyczących obliczeń procentowych
w czasie odpowiedzi ustnych oceniać umiejętność samodzielnego myślenia
należy zachęcać uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach wyrównujących oraz poszerzających wiadomości i umiejętności
przedstawianie uczniom ewentualnych korzyści płynących z podejmowania prób rozwiązywania zadań otwartych

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:
Uczeń określa główną myśl tekstu
Uczeń wyraża swoje życzenia
Uczeń prosi o pozwolenie
Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) .

Wnioski:
 Uczniowie wykonali poprawnie zadania dotyczące odbioru tekstu pisanego i słuchanego.
 Uczniowie mają problemy z zadaniami dotyczącymi znajomości funkcji i środków językowych.

Rekomendacje do dalszej pracy:
Rozwijać i utrwalać zasób słownictwa oraz znajomość struktur gramatycznych.
Stosować różnorodne ćwiczenia gramatyczne w czasie lekcji, zajęć dodatkowych, w pracach domowych.
Położyć nacisk na rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych dotyczących funkcji i środków językowych.
Zwiększyć ilość ćwiczeń komunikacyjnych na utrwalanie funkcji językowych, ćwiczyć reakcje językowe w określonych kontekstach
sytuacyjnych.

nadal utrwalać umiejętność pracy z tekstem pisanym i słuchanym, w zakresie określania głównej myśli tekstu
tekście określonych informacji.

i znajdowania w

POZIOM ROZSZERZONY
Postawa programowa- wymagania szczegółowe:
Uczeń określa główną myśl tekstu.
Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych)

Wnioski:
 Uczniowie właściwie wykonali zadania dotyczące odbioru tekstu pisanego.
 Uczniowie mieli problemy z zadaniami dotyczącymi odbioru tekstu słuchanego.
 Najtrudniejsze dla uczniów były zadania dotyczące znajomości środków językowych.
 Niektórzy uczniowie mieli problem z napisaniem emaila nieformalnego
z zachowaniem limitu słów.
Rekomendacje do dalszej pracy:

systematycznie powtarzać i utrwalać słownictwo oraz struktury gramatyczne w celu pełniejszego i dokładniejszego odbioru tekstu
słuchanego;

stosować więcej ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia tekstów słuchanych (określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie
w tekście informacji).
stosować więcej ćwiczeń rozwijających znajomość środków językowych (szczególnie dotyczących tłumaczenia fragmentów zdań);
nadal ćwiczyć umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnej, poprawnej pod względem gramatycznym i ortograficznym w zakresie 15
tematów ujętych w Podstawie Programowej z zachowaniem określonego limitu słów.

Rekomendacje wynikające z analizy
kontekstowej i ilościowej :
objąć szczególną opieką uczniów posiadających opinię PPP,
mobilizować uczniów miejscowych do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych,
powtarzać systematycznie umiejętności zawarte
w podstawie programowej, rozwiązywać typowe zadania
egzaminacyjne,
mobilizować do większej aktywności na lekcjach,
próbować uświadomić rodzicom ważność kontroli dziecka
podczas pracy własnej w domu.

Dziękujemy za uwagę
Ewa Chrapczyńska
Grażyna Wołek

