Test kompetencji matematycznych
uczniów klas 6
06-07 czerwca 2017 r.
Badanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych oceni poziom umiejętności z
matematyki w odniesieniu do wszystkich uczniów w kraju.

Informacje dla uczniów,
czyli jak wygląda badanie Kompetencje 2017


badaniu biorą udział wszystkie klasy szóste wg poniższego
harmonogramu;

6.06.2017 (wtorek)
Godzina
od - do
8:55-10:35
(2-3 lekcja)
10:45-12:25
(4-5 lekcja)

Klasa

6a
6b

Nr w dzienniku
od - do
1-15
16-28
1-15
16-27

Sala
40
38
40
38

7.06.2017 (środa)
8:55-10:35
(2-3 lekcja)
10:45-12:25
(4-5 lekcja)




6c
6d

1-15
16-26
1-12
13-21

40
38
40
38

udział w Kompetencjach 2017 jest anonimowy – organizator nie będzie
znał Waszych imion i nazwisk, a wyniki imienne nie będą nigdzie
publikowane;
badanie polega na rozwiązaniu testu na komputerach szkolnych i
rozpoczyna się od zalogowania do testu - login i hasło otrzymacie od
nauczyciela po wejściu do sali;




















badanie kompetencji zostanie przeprowadzone w ciągu 2 godzin
lekcyjnych, z czego na rozwiązanie testu macie 60 minut, pozostały czas
to kwestie organizacyjne , w tym 5 minut po zalogowaniu na fazę wstępną,
która pomoże Wam zorientować się jak działa test i jak się po nim poruszać;
po zalogowaniu pojawi się na ekranie pytanie „Czy posiadasz specjalne
potrzeby dedykacyjne? ” uczniowie posiadający opinie i orzeczenia po
otrzymaniu zgody od nauczyciela odpowiadają TAK, pozostali uczniowie
odpowiadają NIE;
po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności
logowania nauczyciel udzieli Wam zgody na kliknięcie słowa „START” i
zapisze na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia testu;
po 30 minutach od rozpoczęcia testu i na 10 minut przed końcem testu
zostaniecie poinformowani o upływie czasu;
możecie wnieść na salę przybory do pisania i czyste kartki A4 do
wykonania notatek i przeliczenia zadań otwartych;
obowiązuje zakaz wnoszenia na salę telefonów, kalkulatorów i
aparatów fotograficznych;
test składa się z pytań zamkniętych i otwartych (wykorzystane zostaną
wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji sprawdzianu
szóstoklasistów CKE, innych badań krajowych);
każdy z Was otrzyma losowo inną wersję testu i zobowiązany jest do
samodzielnej pracy;
nauczyciel może udzielać Wam odpowiedzi na pytania związane wyłącznie
z logowaniem i innymi kwestiami organizacyjnymi;
wyniki testu nie wpłyną Wasze oceny szkolne!
WYNIKI– będą dostępne ok. 14 dni po badaniu możecie je samodzielnie
zobaczyć po zalogowaniu się na stronie:
http://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2017/ (wpisując ten sam login
i hasło, który otrzymaliście na teście);
test będzie również dostępny pod tym samym adresem po badaniu;
obowiązuje strój galowy.
POWODZENIA !!!

