
Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 1)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

K la s a  5  A

R a p o rt u c z n ia  n r 1

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 1 klasa

Polska

Wynik ucznia 8 pkt 36%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

31,6%

60,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 1
 takim samym jak uczeń nr 1
 niższym od wyniku ucznia nr 1

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 1

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 2 pkt 67%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

1 pkt 50%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 1

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 2)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 2

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 2

klasa

Polska

Wynik ucznia 5 pkt 23%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,4%

9,6%

83,9%

 wyższym od wyniku ucznia nr 2
 takim samym jak uczeń nr 2
 niższym od wyniku ucznia nr 2

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 2

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 0 pkt 0%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

1 pkt 33%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 2

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 3)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 3

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 3

klasa

Polska

Wynik ucznia 5 pkt 23%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,4%

9,6%

83,9%

 wyższym od wyniku ucznia nr 3
 takim samym jak uczeń nr 3
 niższym od wyniku ucznia nr 3

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 3

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje ułamki
zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

0 pkt 0%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań 0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 3

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 4)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 4

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 4 klasa

Polska

Wynik ucznia 8 pkt 36%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

31,6%

60,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 4
 takim samym jak uczeń nr 4
 niższym od wyniku ucznia nr 4

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 4

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 1 pkt 100%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 0 pkt 0%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

3 pkt 100%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 4

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 5)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 5

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 5

klasa

Polska

Wynik ucznia 5 pkt 23%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,4%

9,6%

83,9%

 wyższym od wyniku ucznia nr 5
 takim samym jak uczeń nr 5
 niższym od wyniku ucznia nr 5

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 5

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

1 pkt 25%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

1 pkt 33%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 5

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 6)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 6

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 6

klasa

Polska

Wynik ucznia 5 pkt 23%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,4%

9,6%

83,9%

 wyższym od wyniku ucznia nr 6
 takim samym jak uczeń nr 6
 niższym od wyniku ucznia nr 6

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 6

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje ułamki
zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań 0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 6

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 7)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 7

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 7 klasa

Polska

Wynik ucznia 8 pkt 36%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

31,6%

60,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 7
 takim samym jak uczeń nr 7
 niższym od wyniku ucznia nr 7

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 7

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 1 pkt 100%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

0 pkt 0%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 7

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 8)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 8

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 8 klasa

Polska

Wynik ucznia 8 pkt 36%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

31,6%

60,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 8
 takim samym jak uczeń nr 8
 niższym od wyniku ucznia nr 8

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 8

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

1 pkt 33%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 8

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 9)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 9

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 9
klasa

Polska

Wynik ucznia 9 pkt 41%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

39,6%

52,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 9
 takim samym jak uczeń nr 9
 niższym od wyniku ucznia nr 9

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 9

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 2 pkt 100%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 2 pkt 67%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 9

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 10)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 0

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 10 klasa

Polska

Wynik ucznia 7 pkt 32%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,1%

23,6%

68,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 10
 takim samym jak uczeń nr 10
 niższym od wyniku ucznia nr 10

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 10

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 10

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 11)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 1

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 11

klasa

Polska

Wynik ucznia 13 pkt 59%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,5%

70,0%

23,5%

 wyższym od wyniku ucznia nr 11
 takim samym jak uczeń nr 11
 niższym od wyniku ucznia nr 11

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 11

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 1 pkt 100%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

3 pkt 100%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

2 pkt 100%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 11

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 12)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 2
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uczeń nr 12 klasa

Polska

Wynik ucznia 7 pkt 32%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,1%

23,6%

68,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 12
 takim samym jak uczeń nr 12
 niższym od wyniku ucznia nr 12

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 12

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

0 pkt 0%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 12

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 13)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 3

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 13

klasa

Polska

Wynik ucznia 3 pkt 14%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

3,0%

1,9%

95,2%

 wyższym od wyniku ucznia nr 13
 takim samym jak uczeń nr 13
 niższym od wyniku ucznia nr 13

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 13

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

0 pkt 0%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

1 pkt 33%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 13

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 15)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 5

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 15
klasa

Polska

Wynik ucznia 9 pkt 41%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

39,6%

52,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 15
 takim samym jak uczeń nr 15
 niższym od wyniku ucznia nr 15

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 15

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 2 pkt 67%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

1 pkt 50%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 15

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 16)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 6

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 16

klasa

Polska

Wynik ucznia 17 pkt 77%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

2,9%90,6%

6,5%

 wyższym od wyniku ucznia nr 16
 takim samym jak uczeń nr 16
 niższym od wyniku ucznia nr 16

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 16

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 1 pkt 100%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 2 pkt 100%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 3 pkt 100%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

3 pkt 100%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

2 pkt 100%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 2 pkt 50%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 16

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 17)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 7

Wyniki ucznia na tle klasy i Polski
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uczeń nr 17

klasa

Polska

Wynik ucznia 15 pkt 68%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

4,6%
82,2%

13,2%

 wyższym od wyniku ucznia nr 17
 takim samym jak uczeń nr 17
 niższym od wyniku ucznia nr 17

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 17

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 1 pkt 100%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 2 pkt 100%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

1 pkt 50%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 4 pkt 100%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 17

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 18)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0
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uczeń nr 18

klasa

Polska

Wynik ucznia 13 pkt 59%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,5%

70,0%

23,5%

 wyższym od wyniku ucznia nr 18
 takim samym jak uczeń nr 18
 niższym od wyniku ucznia nr 18

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 18

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

4 pkt 100%

2 szacuje wyniki działań 1 pkt 100%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 1 pkt 100%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

3 pkt 100%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

1 pkt 50%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 1 pkt 25%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 18

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 19)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 1 9
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uczeń nr 19
klasa

Polska

Wynik ucznia 9 pkt 41%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

8,0%

39,6%

52,4%

 wyższym od wyniku ucznia nr 19
 takim samym jak uczeń nr 19
 niższym od wyniku ucznia nr 19

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 19

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

3 pkt 75%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 2 pkt 100%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje
ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania
działań

0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 19

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 21)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 2 1
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uczeń nr 21

klasa

Polska

Wynik ucznia 3 pkt 14%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

3,0%

1,9%

95,2%

 wyższym od wyniku ucznia nr 21
 takim samym jak uczeń nr 21
 niższym od wyniku ucznia nr 21

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 21

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 1 pkt 33%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje ułamki
zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

0 pkt 0%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań 0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 21

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 22)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0

R a p o rt u c z n ia  n r 2 2
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uczeń nr 22

klasa

Polska

Wynik ucznia 2 pkt 9%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

1,4%

0,5%

98,1%

 wyższym od wyniku ucznia nr 22
 takim samym jak uczeń nr 22
 niższym od wyniku ucznia nr 22

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 22

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

1 pkt 25%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 0 pkt 0%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 0 pkt 0%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje ułamki
zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

1 pkt 33%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań 0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 22

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Rozkład wyników uczniów w skali staninowej
(kolorem zaznaczono wynik ucznia nr 23)

Stopień skali (stanin) Przedziały punktowe

9. najwyższy 22–20

8. bardzo wysoki 19–17

7. wysoki 16–15

6. wyżej średni 14–12

5. średni 11–10

4. niżej średni 9–7

3. niski 6–6

2. bardzo niski 5–4

1. najniższy 3–0
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uczeń nr 23

klasa

Polska

Wynik ucznia 5 pkt 23%

Wynik klasy 7,81 pkt 35%

Wynik ogólnopolski 10,16 pkt 46%

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22

Odsetek uczniów z całego kraju z wynikiem:

6,4%

9,6%

83,9%

 wyższym od wyniku ucznia nr 23
 takim samym jak uczeń nr 23
 niższym od wyniku ucznia nr 23

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 23

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).



Nr zad. Sprawdzana umiejętność. Uczeń: Wyniki

1 dodaje i odejmuje liczby mieszane; mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne; dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli sprytnie liczby naturalne

2 pkt 50%

2 szacuje wyniki działań 0 pkt 0%

3 rozpoznaje liczbę naturalną podzielną przez 5 oraz przez 3 lub 9 0 pkt 0%

4 zna i stosuje sposób na obliczenie brakującego składnika lub czynnika 1 pkt 50%

5 ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności liczb 0 pkt 0%

6 rozwiązuje proste zadanie tekstowe dwudziałaniowe; opisuje część danej całości za pomocą ułamka 0 pkt 0%

7 porównuje dwa ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub o jednakowych mianownikach; dodaje ułamki
zwykłe o mianownikach dwucyfrowych

2 pkt 67%

8 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań 0 pkt 0%

9 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 0 pkt 0%

 oznacza zadanie, za które uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów

Sesje z plusem
Klasa 5 szkoły podstawowej

Sesja 2

Klasa 5 A
Zbigniew Gołąbek
Szkoła Podstawowa
07-407 Czerwin, Szkolna 5

Raport ucznia nr 23

Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 18.02.2018 r.
Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2017/2018).
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