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Matematyka – sprawdzian szóstoklasisty
-zestawienie bibliograficzne w wyborze
Oprac. mgr. Grażyna Hrebeniuk

Książki
* Braun Marcin. Matematyka : kalendarz szóstoklasisty : przygotowanie do
sprawdzianu po szkole podstawowej. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2001.
* Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan. Liczę z Pitagorasem :podręcznik do matematyki dla
klasy 5. -- Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005.
* Klama Lucyna. Matematyka z klasą :podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. -Poznań : LektorKlett, [2012?].
* Kowalewska Maria, Matuszewska-Komuda Mariola, Moroz Grażyna. Szóstaki : testy
kompetencyjne dla szóstoklasistów : sprawdziany dla uczniów kończących szkołę
podstawową. Toruń : Oficyna Wydawnicza "Tutor", 2009.
* Kubat Jadwiga, Marczewski Tadeusz, Went Wiesław. Matematyka : szkoła podstawowa
Działam, więc umiem. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Warszawa : "Juka", 1999.
* Liczę z Pitagorasem :klasa 5 : materiały pomocnicze dla nauczyciela : sprawdziany, testy,
kartkówki, tematy jednostek metodycznych /Stanisław Durydiwka [et al.]. -- Warszawa :
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", cop. 2005.
* Łęska Wanda, Oleksak Teresa. Liczę z Pitagorasem :klasa 5 : plan wynikowy do programu
nauczania matematyki "Od Pitagorasa do Euklidesa". -- Warszawa : Oficyna WydawniczoPoligraficzna "Adam", 2005.
* Łęska Wanda, Łęski Stefan. Liczę z Pitagorasem :zbiór zadań z matematyki dla klasy 5. -Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", cop. 2005.
* Orłowska Teresa, Węgierska Halina. Matematyka jest wszędzie : ćwiczenia : klasa 4 :
szkoła podstawowa. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002.
* Orłowska Teresa. Matematyka jest wszędzie :podręcznik : ćwiczenia : klasa 5 szkoła
podstawowa. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003.
* Orłowska Teresa. Matematyka jest wszędzie :ćwiczenia : klasa 6 : szkoła podstawowa. -Wyd. 2. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005.
* Orłowska Teresa, Węgierska Halina. Matematyka jest wszędzie : podręcznik : klasa 4 :
szkoła podstawowa. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001.
* Orłowska Teresa. Matematyka jest wszędzie :podręcznik : klasa 5 : szkoła podstawowa.
Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003.

* Orłowska Teresa. Matematyka jest wszędzie :podręcznik : klasa 6 : szkoła podstawowa. -Wyd. 2. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005.
* Orłowska Teresa, Węgierska Halina. Matematyka jest wszędzie : poradnik metodyczny :
klasa 4, szkoła podstawowa. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2002.
* Repetytorium szóstoklasisty :teoria, przykłady, zadania, sprawdziany, odpowiedzi : język
polski, matematyka, historia, przyroda, informatyka, plastyka, technika, etyka,
sprawdzian /[aut. Katarzyna Sylwestrzak et al.]. -- Wyd. 2. -- Warszawa ; Bielsko-Biała :
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.
* Stryczniewicz Barbara. Oswoić matmę :jak pokonać trudności z matematyką w szkole
podstawowej?. -- Wyd. 2. -- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2013.
* Świst Małgorzata, Zielińska Barbara. Matematyka : klasa 4 szkoła podstawowa. Warszawa
: "Muza Szkolna", 2000.
* Świst Małgorzata, Zielińska Barbara. Matematyka : szkoła podstawowa - klasa 4 : zeszyt
ćwiczeń. Warszawa : Muza Szkolna, 2000.
* Wójcik Sławomir, Janowicz Jerzy, Lorkiewicz, Zbigniew. Matematyka : innowacyjny
program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Wrocław :
Drukarnia KiD, 2013.

Publikacja powstała w ramach projektu "Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia
uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych".

* Żurek Agnieszka, Jędrzejewicz Piotr. Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole
podstawowej. -- Wyd. 6. -- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2009.

Czasopisma
* Bolanowska Monika, Szewczuk Ewa. Sprawdzian z myślenia // Matematyka. - 2006, nr 5,
s. 31(287)-40(296).
Sprawdzian dla uczniów gimnazjum, mający na celu pomóc uczniom ocenić własne predyspozycje do
dalszego rozwoju w kierunku matematycznym.

* Braun Marcin. Jak poszło? : zadania z czasem na sprawdzianie szóstoklasisty //
Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2009,
nr 50, s. 13-16.
Analiza wyników zadań z różnych sprawdzianów szóstoklasisty (w różnych latach) związanych z
jednym tematem - z godzinami i kalendarzem.

* Czesna Agnieszka, Rojek Magdalena. Test w szóstej klasie // Matematyka w Szkole :
czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2008, nr 47, s. 41-43.
Matematyka. Zestaw w wersji do druku wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie
www.gwo.pl/gazeta (hasło potrzebne do otwarcia plików: mf2acz)

* Czesna Agnieszka, Rojek Magdalena. Test w szóstej klasie // Matematyka w Szkole :
czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2008, nr 46, s. 44-45.

Zestaw w wersji do druku wraz z odpowiedziami na stronie www.gwo.pl/gazeta (hasło do otwarcia
pliku: 3mr7rm).

* Czesna Agnieszka, Rojek Magdalena. Test w szóstej klasie // Matematyka w Szkole :
czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2009,
nr 49, s. 42-43.

Test dla uczniów szkół podstawowych przygotowujący do sprawdzianu z matematyki w szóstej klasie.
Zestaw zadań wraz z odpowiedziami na stronie www.gwo.pl/gazeta (hasło potrzebne do otwarcia
plików: 89xqqw)

* Fela Marzena, Kośka Agnieszka. X [Dziesiąty] sprawdzian szóstoklasistów // Matematyka.
- 2011, nr 8, s. 33-39.
Poziom osiągnięć uczniów kończących szkołę podstawową na podstawie wyników egzaminu
końcowego - omówienie pod kątem wiedzy polonistycznej i matematyki.

* Kałuża Jadwiga. Sprawdziany dla klas V i VI na koniec roku szkolnego// Matematyka. 2000, nr 2, s. 93-96.
* Kloczkowska Wioletta. Powodzenia na sprawdzianie // Matematyka w Szkole : czasopismo
dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2004, nr 24, s. 25.
Przykłady zadań na sprawdzian o tej samej skali trudności.
* Misiejuk Ewa. Sprawdzian szóstoklasisty // Matematyka. - 2014, nr 8, s. 2-8.

Analiza arkusza egzaminacyjnego szóstoklasisty z matematyki według kategorii, w które pogrupowane
są standardy wymagań egzaminacyjnych. Analiza wybranych zadań z tegorocznego egzaminu.

* Misiejuk Ewa. Sprawdzian szóstoklasisty // Matematyka. - 2014, nr 8, s. 2-8.
Analiza arkusza egzaminacyjnego szóstoklasisty z matematyki według kategorii, w które
pogrupowane są standardy wymagań egzaminacyjnych. Analiza wybranych zadań z
tegorocznego egzaminu.
* Misiejuk Ewa. Goniąc króliczka - czyli o sprawdzianie klas szóstych // Matematyka. 2013, nr 8, s. 17-26.

Analiza porównawcza wyników sprawdzianu z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych w SP nr
99 we Wrocławiu. Porównanie z wynikami szkół podstawowych miasta Wrocławia, szkół Dolnego
Śląska i wynikami w skali kraju.

* Piotrowski Marek. Kilka słów o sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej // Edukacja
i Dialog. - 2008, nr 4, s. 40-41.
Badanie umiejętności matematycznych.

* Próbny sprawdzian w szóstej klasie : wybór zadań // Matematyka w Szkole. - 2002, nr 13,
s. 34-45.
Egzamin próbny dla klasy VI szkoły podstawowej.
* Próbny sprawdzian w szóstej klasie : wybór zadań ze sprawdzianu przeprowadzonego w
woj. pomorskim // Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjów. - 2004, nr 23, s. 39-40.
Matematyka. Klucz odpowiedzi i schemat punktowania na stronie 41.

* Próbny sprawdzian w szóstej klasie : wybór zadań ze sprawdzianu przeprowadzonego w
woj. pomorskim // Matematyka w Szkole. - 2003, nr 19, s. 44-45.
Matematyka. Klucz odpowiedzi i schemat punktowania (fragmenty).

* Prymulewicz Partycja. Najtrudniejsze zadania // Matematyka w Szkole : czasopismo dla
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2008, nr 46, s. 5-7.
Spostrzeżenia na temat sprawozdania CKE z wyników sprawdzianu z matematyki w szóstej klasie i
egzaminu gimnazjalnego.

* Przed sprawdzianem dla klasy VI // Matematyka. - 2007, nr 3, s. 163-166
Matematyka.

* Simon Zuzanna. Przed sprawdzianem // Matematyka. - 2005, nr 1, s. 36(36)-37(37).
Zadania z matematyki przygotowawcze przed końcowym sprawdzianem dla klasy szóstej.

* Sprawdzian dla klasy VI // Matematyka. - 2003, nr 2, s. 91.
Zadania otwarte z matematyki.

* Sprawdzian w szóstej klasie : wybór zadań // Matematyka w Szkole. - 2003, nr 20,
s. 34-36.
Matematyka. Zadania przygotowujące do egzaminu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Artykuły cyfrowe
* Informacja dla rodziców o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania
sprawdzianu do potrzeb i możliwości zdającego // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40,
s. 30-31.
Sprawdzian szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny. Dostosowanie do wymagań edukacyjnych.

* Kubala-Kulpińska Aleksandra. Dostosowanie warunków sprawdzianu lub egzaminu do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40,
s. 42-45.
Sprawdzian szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny.

* Ulotka dla ucznia przystępującego do sprawdzianu lub egzaminu // Doradca Dyrektora
Szkoły. - 2014, nr 40, s. 34.
Sprawdzian szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny.
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