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Zgodnie  z  planem  pracy  zespół  do  badania  wybranych  obszarów  pracy  szkoły 
realizował w  roku szkolnym 2010/2011 następujące zadania:

I. Opracował  harmonogram ewaluacji  wiedzy i  umiejętności  uczniów i   
słuchaczy z wybranych przedmiotów, w ramach którego:

• Opracował, przeprowadził i przeanalizował testy diagnostyczne badające stan wiedzy i 
umiejętności uczniów klas pierwszych,

• Przeprowadził i przeanalizował wyniki matur próbnych,
• Opracował,  przeprowadził  i  przeanalizował  testy  diagnostyczne  badające  stan  oraz 

przyrost wiedzy i umiejętności uczniów klas drugich.
II. Badał stopień spełnienia wymagania „rodzice są partnerami szkoły”.   

Ad. I 

Zgodnie  z  planem  pracy  zespół  do  badania  wybranych  obszarów  pracy  szkoły 
przeprowadził w  roku szkolnym 2010/2011  testy diagnostyczne w klasach pierwszych i drugich z 
wybranych przedmiotów oraz próbne egzaminy maturalne.

•W  I  semestrze  roku  szkolnego  2010/2011 zostały  przygotowane  i  przeprowadzone testy 
diagnostyczne, badające stan wiedzy uczniów klas pierwszych z :

• języka polskiego we wszystkich klasach pierwszych,
• języka obcego (kontynuacja nauki w liceum) we wszystkich klasach pierwszych,

• matematyki we wszystkich klasach pierwszych,
• historii w klasie I b,
• chemii w klasie I c,
• biologii w klasie I c i I e
• fizyki w klasie I a,
• gwografii w klasie I e i I f.

2.W II  semestrze  roku  szkolnego  2010/2011 zostały  przygotowane  i  przeprowadzone testy 
diagnostyczne, badające stan i przyrost wiedzy uczniów klas drugich z :
• języka polskiego we wszystkich klasach drugich,
• języka obcego (kontynuacja nauki w liceum) we wszystkich klasach drugich,
• matematyki we wszytkich klasach,
• historii w klasach II b,
• chemii w klasach II c,
• biologii w klasach II c  i IIe,
• fizyki w klasie II a.

Odpowiedzialność  za  przygotowanie,  przeprowadzenie  oraz  opracowanie  wyników  testów 
diagnostycznych  spoczywała  na  zespołach  przedmiotowych.  Analizy  wyników  w  zakresie 
kształcenia  wraz  z  wnioskami  zostały  zawarte  w  oddzielnych  raportach  sporządzonych  przez 
przewodniczących poszczególnych zespołów przedmiotowych.

3.W  listopadzie  2010 roku   zostały  przeprowadzone   próbne  egzaminy  maturalne  z   języka 
polskiego, języka obcego – języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego oraz z 
wybranego przedmiotu.



WNIOSKI DO PRACY  W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
OPRACOWANE W OPARCIU O WYNIKI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRZEPROWADZONYCH W KLASACH  PIERWSZYCH
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

JĘZYK  POLSKI

Test diagnostyczny z języka polskiego został przeprowadzony 24 września 2010 roku. Przystąpili 

do  niego  uczniowie  uczęszczający  do  klas  pierwszych.  Uczniowie  musieli  wykazać  się 

umiejętnością czytania ze zrozumieniem. 

Wnioski ogólne: W wyniku dokonanej analizy  rezultatów diagnozy należy stwierdzić, że 

uczniowie nie czytają dokładnie poleceń, mają trudności z ich zrozumieniem, więc należy ćwiczyć 

tę  umiejętność.  Utrudnienie  stanowić  może  m.  in.  brak  znajomości  znaczenia  niektórych 

sformułowań, co wymaga pracy nad wzbogacaniem zasobu słownictwa, np. poprzez zachęcanie do 

czytania  różnorodnych  tekstów.  Uczniowie  nierzadko  udzielają  cząstkowych  lub  nie  do  końca 

zgodnych  z  poleceniem odpowiedzi.  Mają  poważne  problemy z  samodzielnym formułowaniem 

wypowiedzi  pisemnych  poprawnych  pod  względem  gramatycznym  i  ortograficznym.  Ćwiczeń 

wymaga również umiejętność formułowania tezy, wniosków oraz synteza informacji zawartych w 

różnych fragmentach tekstu. 

O  pis  testu  :  Test  diagnostyczny  zawierał  16  zadań:  w  tym  14  otwartych  i  2  zadania 

zamknięte/wyboru. Za ich rozwiązanie uczeń mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zadania 

wymagały:  analizy  składniowej  fragmentów  tekstu,  przytaczania  przykładów  antonimów, 

uzasadnienia  (na  podstawie  informacji  z  tekstu)  tez  autorki,  ustalania  zasad  kompozycyjnych, 

określania  funkcji  cudzysłowu  w  tekście,  cytowania  opinii,  podawania  przykładów  realizacji 

programów  opisywanych  w  artykule,  określania  postaw  opisywanych  bohaterów,  uzasadniania 

własnych  opinii,  wnioskowania  co  do  przyczyn  zjawisk,  określania  cech  konstytutywnych 

ideologii,  wskazywania  różnic  w  omawianych  poglądach,  formułowania  tezy,  określania 

charakteru, funkcji i stylu tekstu oraz jego fragmentów, określania tematu/motywu przewodniego 

tekstu.                                          

Na lekcjach języka polskiego należy w szczególności:
• przypominać i uzupełniać informacje na temat stylu, kompozycji, składni;

• ćwiczyć  czytanie  ze  zrozumieniem  na  podstawie  arkuszy  maturalnych  i  zadań  w 
podręczniku (w tym uzasadnianie, wnioskowanie, podawanie przykładów z tekstu);

• poświęcić więcej uwagi na wykorzystywanie i zastosowanie zdobytych wiadomości – 
formułowanie wniosków, stawianie tez,

• systematyzować wiedzę, powtarzać najważniejsze pojęcia, środki stylistyczne,



• ćwiczyć umiejętność formułowania dłuższych form wypowiedzi.

JĘZYKI  OBCE

j. angielski:

Test diagnostyczny z języka angielskiego został przeprowadzony w klasach pierwszych 

kontynuujących naukę języka angielskiego w liceum w dniu 21 września 2010 roku. Sprawdzał on 

umiejętności  językowe  uczniów  w  zakresie  słuchania,  czytania,  gramatyki  i  pisania  tekstów 

użytkowych w języku angielskim. Celem testu było opracowanie i wdrożenie działań, które mają za 

zadanie  wyrównanie  poziomu  wiedzy  uczniów  klas  pierwszych.  Uzyskane  wyniki  stanowią 

materiał  porównawczy do  obserwacji  pracy i  postępów uczniów w ciągu  roku szkolnego  oraz 

kolejnych latach w cyklu kształcenia. 

Wnioski:

W dalszej pracy z uczniami klas pierwszych należy:

• powtórzyć wszystkie dotychczas przerabiane czasy i konstrukcje gramatyczne, stopniowo 

rozszerzając zakres ich użycia;

• stopniowo  poszerzać  zasób  słownictwa,  co  pozwoli  uczniom  wykształcić  umiejętności 

poprawnego tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych;

• systematycznie  ćwiczyć  umiejętności  czytania  i  słuchania,  przygotowując  tym  samym 

młodzież do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

•

j. niemiecki:

21 września 2010 roku został przeprowadzony test diagnostyczny z języka niemieckiego we wszystkich 
grupach kontynuujących naukę tego języka w liceum. Celem testu było określenie poziomu wiedzy i 
umiejętności językowych po gimnazjum.
Test  składał  się  z  4  zadań:  zadanie  I  (10  pkt)  sprawdzało  umiejętność  słuchania  ze  zrozumieniem 
(zadanie  prawda/fałsz),  zadanie  II  (10  pkt)  badało  umiejętność  czytania  ze  zrozumieniem (zadanie 
wielokrotnego wyboru), zadanie III (20 pkt) sprawdzało znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych 
oraz zadanie IV (10 pkt) badało umiejętność pisania listu prywatnego. Łącznie można było uzyskać 50 
pkt.
Uczniom klas I b, I c i I e wszystkie zadania sprawiały trudność. Uczniowie klas I a i I f najlepiej 
poradzili  sobie  z  zadaniem  sprawdzającym  umiejętność  czytania  ze  zrozumieniem.  Najtrudniejszy 
okazał  się  test  gramatyczno-leksykalny.  Uczniowie  mieli  również  problemy  z  rozumieniem  tekstu 
usłyszanego oraz wypowiedzią pisemną.
W  dalszej  pracy  ze  wszystkimi  grupami  językowymi  należy   powtórzyć  i  utrwalić  podstawowe 
zagadnienia  gramatyczne  (odmiana  rzeczownika  i  czasownika,  tworzenie  czasów,  szyk  w  zdaniu, 
tworzenie  zdań  pytających,  stosowanie  zaimków,  przyimków  i  spójników,  stopniowanie  i  odmiana 
przymiotników).       Ponadto należy dalej doskonalić umiejetności czytania i słuchania ze zrozumieniem 
oraz pisania.



HISTORIA

 Diagnoza z historii odbyła się we wrześniu 2010r. i  składała się z 10 zadań, 2 zadania 

miały charakter zamknięty, pozostałe otwarty, jedno miało charakter ikonograficzny, trzy dotyczyły 

chronologii, trzy dotyczyły ważnych w historii postaci. Maksymalnie można było zdobyć 36 

punktów, sprawdzano umiejętności logicznego myślenia, układania wydarzeń w ciągi przyczynowo 

– skutkowe, rozpoznawania stylów architektonicznych.

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą Ib 

Diagnoza wskazała, że podstawową bolączka uczniów jest stosunkowo mały zasób informacji 

utrwalonej, zapamiętanej. Oznacza to, że młodzież mało czasu poświęca na utrwalanie wydarzeń. 

Średnie wyniki z zadania dotyczącego stylów architektonicznych oznacza nie zwracanie przez nich 

uwagi na ten element dziejów człowieka. Aby poprawić tę sytuację należy: systematycznie, na 

każdej lekcji odpytywać uczniów, oswajać ich z dorobkiem cywilizacyjnym ( obrazy, budowle, 

stroje z epok historycznych, rzeźby ), analizować wykresy, tabele. Uczniowie muszą samodzielnie 

formułować wnioski w formie pisemnej i ustnej.

FIZYKA

Diagnoza w klasie Ia odbyła się 10 września 2010 r. Celem testu diagnostycznego było 
sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów po 3 latach nauki fizyki w gimnazjum. Test 
złożony był z 7 zadań otwartych. Forma sprawdzianu oraz poruszane w nim zagadnienia były 
zgodne ze standardami wymagań. Test zawierał instrukcję dla ucznia. Był testem z wyposażeniem, 
każdy uczeń otrzymał kartę wzorów.
 W szczególności test badał umiejętności :

- umiejętność obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych,
- umiejętność posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki, 
-     opisywanie zjawisk fizycznych i rozwiązywanie problemów fizycznych 
      z zastosowaniem  modeli i technik matematycznych.

W dalszej pracy z klasą należy: 

- kształcić umiejętność poprawnego rysowania wykresów zależności fizycznych 
oraz rozpoznawania zależności między nimi,

- kształcić umiejętność wykorzystania poznanych zależności fizycznych do 
rozwiązywania problemów rachunkowych,

- kształcić umiejętność wyjaśniania zjawisk fizycznych w oparciu o znane prawa 
fizyki i modele fizyczne,

- kształcić umiejętność szacowania wartości wielkości fizycznych,
- położyć nacisk na powiązanie fizyki z życiem codziennym.

 



MATEMATYKA

Test odbył się we wrześniu. W teście wzięło udział 153 uczniów klas pierwszych. 

Test sprawdzał podstawowe umiejętności matematyczne, które uczniowie mieli opanować do końca 

gimnazjum. Najsłabiej wypadły zagadnienia związane z funkcjami i geometrią. Najlepiej uczniowie 

przygotowani do nauki w liceum są z procentów i odczytywania danych z wykresów.

Średni wynik to 47%, co według szkolnego PSO daje ocenę dopuszczający. Najlepiej przygotowani 

są uczniowie kl. 1a – średni wynik 74% (prawie dobry) a najgorzej 1e - 18% (niedostateczny). Test 

na ocenę pozytywną zaliczyło mniej niż 2/3 uczniów klas I. Najlepiej wypadła tu klasa 1a – 100% a 

najgorzej 1e - 8%. Spośród 153 uczniów biorących udział w teście tylko 9 uzyskałoby ocenę bardzo 

dobry (7%), a aż 58 (38%) niedostateczny.

I. Po diagnozie wstępnej w klasach I:
- należy zwiększyć liczbę zadań dotyczących kolejności wykonywania działań, obliczeń 
procentowych, przekształcania wzorów, działań na pierwiastkach,
-  przeprowadzić  więcej  ćwiczeń  dotyczących  odczytywania  własności  funkcji  z 
wykresu,
-  zwiększyć zakres ćwiczeń dotyczących logicznego myślenia i analizy poleceń przy 
rozwiązywaniu zadań tekstowych,
- popracować nad sprawnością i dokładnością rachunkową,
- rozwiązywać dużo zadań z pojęciami matematycznymi,
- uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach z poszczególnych działów,
- rozwiązywać zadania problemowe i niestandardowe.

   CHEMIA  

Diagnoza z chemii została przeprowadzona 06 września 2010 r. w klasie Ic, w której chemia jest 
realizowana w zakresie rozszerzonym.

 Celem testu diagnostycznego było określenie poziomu wiedzy poszczególnych uczniów po   

gimnazjum,Test składał się z  15 zadań otwartych, za rozwiązanie których  uczniowie mogli 

w sumie uzyskać 24 punkty. Zadania badały poziom opanowania podstawowych 

wiadomości i umiejętności z zakresu gimnazjum

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą / grupą językową należy: 

a) ćwiczyć umiejętność pisania równań reakcji chemicznych,
b) kształcić umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych i półstrukturalnych 

związków chemicznych,
c) doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych,
d) zwracać uwagę na formę zapisu rozwiązania zadania, w tym na tok rozwiązania zadania, 

jednostkę  i odpowiedź.
                   



BIOLOGIA

Diagnoza z biologii została przeprowadzona 09 września 2010 r. w klasie Ic, w której biologia jest 
realizowana w zakresie rozszerzonym.

Celem testu diagnostycznego było rozpoznanie poziomu wiadomości i umiejętności absolwentów 

gimnazjum, umożliwienie dostosowania organizacji metod pracy dydaktycznej i merytorycznej w 

celu wyrównania i podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów; wybór właściwych metod 

dydaktycznych ułatwi pracę z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym problemy w nauce

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą należy:

- praca z podręcznikiem i wykorzystywanie wiadomości  i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań,

- mobilizowanie uczniów do czytania gazet przyrodniczych, przygotowywania dodatkowych zadań 

związanych z realizowanymi tematami na lekcji

-  rozwijanie  umiejętności  w  trafnym  uzasadnianiu  odpowiedzi,  przetwarzaniu  informacji, 
formułowaniu wniosków i argumentów na podstawie analizy różnorodnych danych

GEOGRAFIA

Test diagnostyczny zawierał 12 zadań, które umożliwiały uzyskanie 29 punktów. Zadania 

obejmowały zakres zarówno geografii fizycznej jak i ekonomicznej realizowany w czasie nauki w 

gimnazjum. W skład testu wchodziły zadania obliczeniowe sprawdzające umiejętności przeliczania 

skali i odległości na mapie oraz przeliczania zmian temperatury wraz ze zmianą wysokości. Zadania 

wymagające umiejętności odczytywania wykresów i wykonywania obliczeń na ich podstawie, 

zadania wymagające rozpoznawania form terenu na rysunkach oraz związane z orientacją na mapie. 

Około połowy zadań stanowiły zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną.

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą należy: zwrócić baczniejszą uwagę na zadania obliczeniowe stosowane w 

geografii fizycznej i ekonomicznej. Zwrócić uwagę na słownictwo i prawidłową terminologię 

geograficzną. Poświęcić więcej czasu na realizację tematów związanych z historią geologiczną 

Ziemi. Podczas sprawdzania wiedzy położyć większy nacisk na wzajemną korelację elementów 

środowiska geograficznego.



WNIOSKI DO  PRACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
OPRACOWANE W OPARCIU O WYNIKI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRZEPROWADZONYCH W KLASACH  DRUGICH
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

JĘZYK  POLSKI

Diagnoza z  języka polskiego została  przeprowadzona we wszystkich klasach drugich  29 marca 
2011 roku. Celem jej było zbadanie umiejętności czytania ze zrozumieniem , argumentowania i 
wyciągania  wniosków  na  podstawie  przeczytanego  tekstu,  tworzenie  krótkich  wypowiedzi 
pisemnych,  badanie  poziomu  znaczeń  wyrazów,  poziomu  komunikacji  oraz  poziomu  struktury 
tekstu (relacji pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu).

Wnioski: 
• najmniej problemów sprawiały zadania zamknięte. 
• Najwięcej trudności przysporzyły odpowiedzi na zadania otwarte (uczniowie np. nie 

udzielali wyczerpującej odpowiedzi, a cząstkowe nie były punktowane). 
• Uczniowie maja trudności ze zrozumieniem poleceń, więc należy ćwiczyć tę umiejętność. 
• Ćwiczeń wymaga również umiejętność formułowania wniosków.

 

JĘZYKI OBCE

j. angielski:

Dnia  15  marca  2011  roku  został  przeprowadzony test  diagnostyczny  z  języka angielskiego  w 
klasach drugich kontynuujących naukę języka. 
Celem  testu  było  sprawdzenie  postępów  uczniów  w  zakresie  podstawowych umiejętności 
językowych uczniów tj. słuchania, czytania oraz pisania dłuższych tekstów użytkowych jak również 
sprawdzenia nabytej wiedzy uczniów dotyczącej gramatyki i słownictwa.
Uzyskane  wyniki   umożliwiają  rozróżnienie  poziomu  wiedzy  i umiejętności,  jaki  reprezentują 
uczniowie w klasie  drugiej  tj.  Analiza wyników wskazuje,  które części  materiału są  najlepiej  i 
najsłabiej opanowane.  Ponadto,  uzyskane  dane  stanowią  materiał  porównawczy  do 
przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym testu diagnostycznego. 

Wnioski
w dalszej pracy z uczniami klas drugich należy:
-Usystematyzować przerobione dotychczas czasy i zagadnienia gramatyczne stosując zróżnicowane 
typy zdań.
-Usystematyzować  przerobiony  dotychczas  zasób  słownictwa  miedzy  innymi poprzez 
wykształcenie u uczniów efektywnych strategii uczenia się słówek.
-Rozwijać  elementarne  umiejętności  językowe zwłaszcza  czytanie  i słuchanie  ze  zrozumieniem 
zarówno globalne jak i szczegółowe z  zastosowaniem różnorodnych typów zadań.

W porównaniu  z  diagnozą  przeprowadzoną  w  klasie  pierwszej  uczniowie  klas drugich  zrobili 
największe  postępy  w  zakresie  rozumienia  tekstu słuchanego  oraz  umiejętności  pisania  listu 



formalnego. Uczniowie uzyskali również lepsze  wyniki od zeszłorocznych w części leksykalno-
gramatycznej. Zadanie dotyczące czytania ze zrozumieniem tak jak w poprzednim roku okazało się 
zadaniem umiarkowanie trudnym.
Porównanie średnich wyników grup w klasie pierwszej i drugiej

1 A 86% 2 A 75% spadek o 11% 
1 B 33% 2 B 42% wzrostu o 9% 
1 C 36% 2 C 55% wzrost o 19%
1 D 21,5% 2 D 55% wzrost o 33,5%
1 E 23% 2 E 23% -------------------
1 F 54% 2 F 65% wzrost o 11%

j. niemiecki:

W klasach  drugich  test  diagnostyczny został  przeprowadzony 15  marca  2011 roku.  Test  sprawdzał 
przyrost wiedzy i umiejętności językowych. Test składał się  z 4 zadań: zadanie I (10 pkt) sprawdzało 
umiejętność  słuchania  ze  zrozumieniem (zadania  prawda/fałsz  oraz  przyporządkowanie  informacji), 
zadanie II (10 pkt) badało umiejętność czytania ze zrozumieniem (zadanie prawda/fałsz), zadanie III (20 
pkt)  sprawdzało  znajomość  struktur  gramatyczno-leksykalnych  oraz  zadanie  IV  (10  pkt)  badało 
umiejętność pisania listu formalnego. Łącznie można było uzyskać 50 pkt.
Uczniowie nieźle poradzili sobie z umiejętnościami: czytania  ze zrozumieniem i pisania - nastąpiła 
poprawa  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym.  Uczniowie  mieli  jednak  trudności  z  zadaniem 
sprawdzającym  rozumienie  tekstu  słuchanego.  Najtrudniejszym  zadaniem  okazał  się  znowu  test 
gramatyczno-leksykalny.  W  dalszej  pracy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  rozpoznawanie  i 
stosowanie  struktur  gramatyczno-leksykalnych  oraz  systematycznie  ćwiczyć  pozostałe  umiejętności: 
rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem  (różny typ zadań zamkniętych) oraz pisanie tekstów 
użytkowych.

HISTORIA

Diagnoza z historii w klasie IIb została przeprowadzona  11.04. 2011 r.

 Celem testu diagnostycznego było sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów klasy II o profilu 

humanistycznym z  zakresu  historii.  Ćwiczenie  umiejętności  rozwiązywania  testu  o  charakterze 

zbliżonym  do  egzaminu  maturalnego.  Wskazanie  uczniom  jaki  zasób  wiedzy  posiadają  przed 

podjęciem przez  nich  decyzji  o  wyborze  przedmiotów na egzaminie  maturalnym.  Rozpoznanie 

słabych i mocnych stron jeżeli chodzi o rodzaje zadań.

Diagnoza składała się z 8 zadań. Zadania miały charakter testu otwartego, badały one umiejętności 

rozwiązywania  następujących  zadań:  uzupełnianie  drzewa  genealogicznego,  ćwiczenia 

kartograficzne,  pytania typu -  prawda/ fałsz,  tekst z lukami,  uzupełnianie tabeli,  rozpoznawanie 

ilustracji - zabytki i epoka z której pochodzą, krótka wypowiedź pisemna.



Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą należy: 

• Zachęcić  młodzież  do  częstego  pisania  wypracowań,  w  przyszłym  roku  szkolnym w  I 
semestrze muszą napisać minimum 2 wypracowania

• Dużo uwagi poświęcić mapie politycznej, w przyszłym roku wszyscy uczniowie, a nie jak 
do tej pory ochotnicy będą formułować wypowiedzi z zastosowaniem mapy historycznej.

Diagnoza w klasie II b w porównaniu z diagnozą w tej samej klasie w klasie I
• W klasie pierwszej próg 30 % przekroczyło zaledwie 49 % ( na 25 piszących 12 uzyskało 

wynik powyżej 30 % ), natomiast w klasie II próg zaliczeniowy przekroczyło ponad 90 % 
piszących.                   

• Zadanie kartograficzne wypadło najgorzej zarówno w klasie I jak i II
• Bardzo słabo wypadły zadania z dłuższą wypowiedzią pisemną zarówno w klasie I jak i II
•  W związku  z  tym  systematyczne  odpytywanie  zalecone  we  wnioskach  z  poprzedniej 

diagnozy  przyniosło  efekty  w  postaci  większej  zdawalności,  natomiast  kształtowanie 
umiejętności pisania wypracowania wymaga szybkiej poprawy w klasie trzeciej.

MATEMATYKA

Ze  względu  na  budowę  test  jest  miniaturką  matury.  Składa  się  bowiem  z  7  zadań 
zamkniętych i 3 otwartych. Sprawdza podstawowe umiejętności z programu matematyki w klasie 
drugiej. W sprawdzianie wzięło udział 152 (97,5%) uczniów. 

Średni wynik z testu to ok. 39 % odpowiadający w PSO ocenie  dopuszczający. Najlepiej 
wypadła  klasa  2a  (średni  wynik  prawie  72%  -  prawie  ocena  dobry)  a  najgorzej  2e  (24%  - 
zdecydowanie niedostateczny). Średnia ocen testu: 1,94.

Ocenę bardzo dobry osiągnęło 5 uczniów, wszyscy z klasy 2a.
Testu na ocenę pozytywną nie zaliczyło 69 uczniów (ok. 45%) – najwięcej z klasy 2e (22 

uczniów) a najmniej z 2a (1 uczeń).
Najlepiej uczniowie klas drugich potrafią wykonywać działania na potęgach o wykładniku 

całkowitym  i  wykorzystać  wzór  ogólny  ciągu  do  rozwiązywania  prostych  zadań  a  najsłabiej 
opanowali  rozwiązywanie  zadań  tekstowych   z  wykorzystaniem  układu  równań  lub  równania 
wymiernego.

Podsumowując warto zauważyć, że uczniowie z większości klas bardzo słabo przygotowują 
się do matury (która już za rok) a jednym z ważnych czynników wpływających na ten stan wiedzy i 
umiejętności jest wysoka absencja. 

Po diagnozie w klasach II:
-  należy  wykonywać  dużo  ćwiczeń  polegających  na  doprowadzaniu  wielomianu  do  postaci 
iloczynowej różnymi metodami (grupowanie, zastosowanie wzorów skróconego mnożenia,…),
- ćwiczyć rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki,
- rozwiązywać więcej zadań dotyczących ciągów arytmetycznego i geometrycznego,
- usystematyzować własności potęg i logarytmów,

Ponadto  w wyniku porównania  wyników tej  diagnozy z  diagnozą wstępną  drugoklasistów w I 
klasie ustalono, że:
- uczniowie popełniają mniej błędów rachunkowych i logicznych,
- lepiej rozumieją tekst czytany,
- lepiej radzą sobie z zastosowaniem poznanych wzorów w zadaniach.



FIZYKA

Diagnoza odbyła się 16.03.2011r. Celem testu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

uczniów z  działu  „Pole  magnetyczne”. Sprawdzian złożony był z  4  zadań otwartych,  za  które 

uczniowie mogli uzyskać 36 punktów. Forma sprawdzianu oraz poruszane w nim zagadnienia  były 

zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Diagnoza została przeprowadzona w klasie II 

a, w której fizyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym.

W szczególności test badał umiejętności :
- czytanie ze zrozumieniem treści zadania, selekcja danych,
- rozumienie zjawisk fizycznych,
- formułowanie wniosków,
- interpretowanie otrzymanych wyników,
- wykonywanie rysunków ilustrujących sytuacje z zadań,
- dokonywanie  obliczeń  wielkości  fizycznych  w  oparciu  o  znane   prawa  i 

zależności matematyczne.

W dalszej pracy z klasą należy: 

- doskonalić  umiejętność  analizy  treści  zadania  i  wyodrębnienia  z  niej  istotnych  danych 
niezbędnych do rozwiązania zadania,

- doskonalić umiejętność prawidłowego formułowania wniosków,

- doskonalić umiejętność rachunku wektorowego,

- doskonalić umiejętność kojarzenia faktów z różnych działów fizyki,

- wyeliminować niedbalstwo w rysowaniu rysunków ilustrujących sytuacje z zadań,

- wyeliminować błędy rachunkowe.

Porównując powyższe wyniki z diagnozą przeprowadzaną w klasie I „na wejściu” stwierdzam, 
że uczniowie  zrobili spory postęp, ich odpowiedzi są dojrzalsze, pełniejsze, lepiej radzą sobie z 
analizą zadań,  selekcją  danych,  przedstawianiem na rysunkach sytuacji  z  zadań,  wszyscy znają 
prawidłowe wzory konieczne do obliczenia wielkości fizycznych z badanego zakresu i poprawnie 
stosują je do obliczeń, jednak błędy w rachunkach zdarzają się jeszcze zbyt często.              

 
BIOLOGIA

Diagnoza z biologii zostałą przeprowadzona 29 kwietnia 2010 r. w klasie  IIe

 Cel testu diagnostycznego było sprawdzenie wiadomości i umiejętności po II roku nauki i analiza 



osiągnięć uczniów nabytych w liceum    w stosunku do wiadomości i umiejętności …po gimnazjum

Opis testu  :  29 zadań w tym 20 – jednokrotnego wyboru  i  9  otwartych;  do zdobycia 45 pkt; 

materiał dotyczył 1 działu: budowy i funkcjonowania 

organelli komórkowych żywych organizmów.

badał  :  znajomość  podstawowych  pojęć;  posługiwanie  się  poprawną  terminologią  biologiczną; 

opisywanie  budowy i  funkcji  poszczególnych   organelli  komórkowych;  przedstawiać  podziały 

mitotyczny i mejotyczny i ich rolę dla organizmów; porównywać budowę  i funkcje organelli u 

różnych  organizmów;  wskazywać  różnicę  w  przebiegu  tych  procesów;  formułować  problemy 

badawcze, stawiać hipotezy, planować doświadczenia; 

analizować  jakościowo i  ilościowo wyniki;  interpretować  i  przetwarzać  informacje  zapisane  w 

postaci tekstów, schematów, wykresów, tabel.

Wnioski z diagnozy:

W  dalszej  pracy  z  klasą  :nakłonić  do  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  realizowanych 

zgodnie  z  programem   szkolnym,  uczyć  formułować  problemy  badawcze,  stawiać  hipotezy, 

planować sposoby ich sprawdzania, porównywać i charakteryzować procesy i zjawiska biologiczne.

Ponadto nie ma poprawy porównując wyniki diagnozy po gimnazjum . Nadal w słabym stopniu 

wykazują znajomość i  rozumienie podstawowych pojęć, praw i  procesów biologicznych. Widać 

umiejętność czytania ze zrozumieniem teksu biologicznego, umiejętność analizowania wyników  i 

przedstawiania ich za pomocą diagramów, wykresów.

   Diagnoza z biologii w klasie II c została przeprowadzona   29 kwietnia   2011 r.  

Celem testu diagnostycznego: sprawdzenie wiadomości i umiejętności po II roku nauki i analiza 

osiągnięć uczniów nabytych w liceum w stosunku do wiadomości i umiejętności po gimnazjum

Opis testu 

 29 zadań w tym 20 – jednokrotnego wyboru i 9 otwartych; do zdobycia 45 pkt; materiał dotyczył 1 

działu: budowy i funkcjonowania  organelli komórkowych żywych organizmów.

badał  :  znajomość  podstawowych  pojęć;  posługiwanie  się  poprawną  terminologią  biologiczną; 

opisywanie budowy i funkcji poszczególnych 



organelli komórkowych; przedstawiać podziały mitotyczny i mejotyczny i ich rolę dla organizmów; 

porównywać budowę  i funkcje organelli u 

 różnych  organizmów;  wskazywać  różnicę  w  przebiegu  tych  procesów;  formułować  problemy 

badawcze, stawiać hipotezy, planować doświadczenia; 

 analizować jakościowo i  ilościowo wyniki;  interpretować i  przetwarzać informacje zapisane w 

postaci tekstów, schematów, wykresów, tabel.

Wnioski z diagnozy:

W  dalszej  pracy  z  klasą:   rozwijanie  umiejętności  w  trafnym  uzasadnianiu  odpowiedzi, 

formułowaniu wniosków i argumentów na podstawie analizy różnorodnych danych, interpretowanie 

i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tabel, tekstów, schematów, wykresów. 

Ponadto  porównując  wyniki  diagnozy po  gimnazjum z  wynikami  powyższymi  stwierdzam,  że 

uczniowie wykazują w stopniu dostatecznym znajomość i rozumienie podstawowych pojęć, praw i 

procesów biologicznych. Nie pracują systematycznie .

CHEMIA

 Diagnoza  z  chemi  została przeprowadzona 29.03.2010 r. celem testu  diagnostycznego było 
określenie poziomu wiedzy poszczególnych uczniów z zakresu roztworów wodnych 

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą należy: 

a) ćwiczyć  umiejętność  rozwiązywania  zadań  kształcących  umiejętność  przygotowywania 
roztworów o określonych stężeniach,

b) kształcić umiejętność dotyczącą wykorzystania metody krzyżowej do przeliczania stężeń,
c) kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących stężeń hydratów,
d) ćwiczyć umiejętność wykonywania prostych obliczeń dotyczących mola, masy molowej i 

objętości molowej.
Wniosek porównawczy:

a) uczniowie  poprawili  formę  zapisu  zadań  rachunkowych,  zwracają  uwagę  na  udzielanie 
odpowiedzi,

b) uczniowie  mają  nadal  problemy  z  rozwiązywaniem  zadań  w  oparciu  o  przedstawioną 
informację, należy nadal doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych.



WNIOSKI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
OPRACOWANE W OPARCIU O WYNIKI MATUR PRÓBNYCH 

PRZEPROWADZONYCH W KLASACH MATURALNYCH W 
ROKU SZKOLNYM 2010/2011

JEZYK POLSKI

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego odbył  się 23 listopada 2010 roku. Na egzaminie 

należało  wykazać  się  umiejętnościami  czytania  ze  zrozumieniem  oraz  redagowania  dłuższej 

wypowiedzi pisemnej na podstawie podanych fragmentów tekstów literackich. 

Na  egzaminie  uczniowie  musieli  wykazać  się  umiejętnością  czytania  ze  zrozumieniem  oraz 

redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej na podstawie fragmentu jednego z wybranych tekstów. 

Wnioski:

• uczniowie mają problemy z napisaniem dłuższej wypowiedzi pisemnej (prace są często za 

krótkie i nie spełniają wymogów formalnych);

• popełniają błędy merytoryczne wynikające z nieznajomości treści lektur;

• posługują się ubogą leksyką;

• nie potrafią zastosować jednorodnej konwencji stylistycznej;

• nie czytają dokładnie poleceń i udzielają niepełnych lub błędnych odpowiedzi;

• skupiają się na ogólnej wiedzy o lekturze, a nie na analizie fragmentu i realizacji poleceń za-

wartych w temacie.

JĘZYKI OBCE

j. angielski:

Test maturalny z języka angielskiego odbył się 25 listopada 2010 roku. W klasach III B  i III E 
frekwencja wyniosła 100 % i wszyscy zdali ten egzamin;). Średni procent punktów w klasie III B - 
72 %, a w III E - 57%. Najwyższy wynik punktowy w twojej klasie to 50 pkt (100%), a w III E - 38 
pkt (76%).
Zarówno w klasie III B  i III E najłatwiejszym zadaniem było zadanie 7 - pisanie krótkiej formy 
użytkowej,  najtrudniejszym okazało się zadanie 8 - sprawdzenie umiejętności pisania dłuższych 
form użytkowych (list formalny) - w klasie E były osoby, które nie podjęły próby napisania listu (z 
lenistwa). 
Uczniowie dobrze radzili sobie z czytaniem i słuchaniem. 

Wnioski:
Należy zwiększyć liczbę ćwiczeń rozwijających umiejętności pisania dłuższych form użytkowych. 
Systematyczna  praca  nad ćwiczeniem  umiejętności  czytania  i  słuchania  na  lekcjach  pozwoli 
uczniom bardzo dobrze przygotować się do egzaminu pisemnego z języka angielskiego.
j. niemiecki:



Próbny  egzamin  maturalny  z  języka  niemieckiego  został  przeprowadzony  25  listopada  2010  roku. 
Egzamin  ten  badał  stan  wiedzy  i  umiejetności  językowych  uczniów  klas  trzecich  oraz  stopień 
przygotowania ich do pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Test  składał  się  z  trzech  części  sprawdzających  umiejętności:  słuchania  ze  zrozumieniem  (15  pkt), 
czytania ze zrozumieniem (20 pkt) oraz pisania (15 pkt). Za rozwiązanie wszystkich zadań można było 
uzyskać 50 punktów.
Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność słuchania ze zrozumieniem 
oraz  zadaniem  polegającym  na  napisaniu  krótkiego  tekstu  użytkowego  (wiadomości).  Najwięcej 
trudności sprawiło czytanie ze zrozumieniem oraz napisanie dłuższego tekstu użytkowego.
Uczniowie, którzy zdecydowali się na poziom rozszerzony dobrze radzili sobie ze słuchaniem i czytaniem 
ze  zrozumieniem  oraz  wypowiedzią  pisemną.  Najwięcj  problemów  mieli  z  rozpoznaniem  i 
zastosowaniem struktur gramatyczno-leksykalnych.
W  klasach  trzecich  należy  dalej  doskonalić  wszystkie  umiejętności  językowe  oraz  wyrabiać  nawyki 
rozwiązywania zadań zamkniętych, zwłaszcza wielokrotnego wyboru i zadań otwartych (listy prywatne i 
formalne) pod kątem egzaminu maturalnego. W pracy z uczniami, którzy zdecydowali się na poziom 
rozszerzony,  należy  położyć  większy  nacisk  na  rozpoznawanie  i  zastosowanie  struktur  gramatyczno-
leksykalnych.

HISTORIA

Matura próbna z historii została przeprowadzona w listopad 2010 r.

Celem testu diagnostycznego było rozpoznanie zdolności i braków, jakie uczniowie posiadają na 6 

miesięcy przed maturą.

Opis testu (np. liczba zadań, rodzaj zadań, maksymalna liczba punktów do 

zdobycia, badane umiejętności):  Matura próbna w części podstawowej  składała się z 34 zadań, a 

rozszerzona  z  21  zadań.  W części  podstawowej  7  zadań  miało  charakter  ikonograficzny,  dwa 

dotyczyły  mapy  historycznej,  trzy  dotyczyły  danych  statystycznych,  inne  miały  zróżnicowany 

charakter.  W części rozszerzonej matura składała się z trzech części, pierwsza dotyczyła zadań 

testowych, druga była analizą tekstów źródłowych, trzecia polegała na napisaniu wypracowania. 

Maksymalnie  można  było  zdobyć  100  punktów w części  podstawowej  i  50  punków w części 

rozszerzonej.

Wnioski z matury próbnej:

.  Po przeanalizowaniu prac maturalnych należy:
• Więcej uwagi poświęcić pracy z mapą historyczną
•Wykonywać więcej ćwiczeń ze źródłami ikonograficznymi
•Przeznaczyć więcej czasu na naukę historii gospodarczej i historię kultury
•Systematycznie zadawać jak najwięcej ćwiczeń dotyczących tekstów źródłowych, w formie 
zadań domowych.
•Uczniowie powinni co najmniej raz w tygodniu pisać wypracowania z poszczególnych epok.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE



 
Matura próbna z wiedzy o społeczeństwie została przeprowadzona w listopadzie 2010 r. w klasach 

IIIb, IIId, IIIh. 

 Celem testu diagnostycznego było rozpoznanie zdolności i braków, jakie uczniowie posiadają na 6 

miesięcy przed maturą.

Opis testu (np. liczba zadań, rodzaj zadań, maksymalna liczba punktów do 

zdobycia, badane umiejętności):  Matura próbna w części podstawowej  składała się z 25 zadań, a 

rozszerzona  z  20  zadań.  W części  podstawowej  6  zadań  miało  charakter  zamknięty,  pozostałe 

miały zróżnicowany charakter,  przy czym ostatnie  tradycyjnie  było  forma krótkiej  wypowiedzi 

pisemnej.   W części rozszerzonej matura składała się z trzech części, pierwsza dotyczyła zadań 

testowych, druga była analizą tekstów źródłowych, trzecia polegała na napisaniu wypracowania. 

Maksymalnie  można  było  zdobyć  100  punktów w części  podstawowej  i  50  punków w części 

rozszerzonej.

Wnioski z matury próbnej:  

Po przeanalizowaniu prac maturalnych należy:
•Zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania myśli
•Więcej uwagi poświęcić pracy z mapą polityczną Europy i Polski
•Uczniowie muszą na bieżąco śledzić wydarzenia polityczne.
•Należy w formie zadań domowych zadawać uczniom analizę tekstów źródłowych.

                  

MATEMATYKA

Po próbnej maturze w klasach III:
- należy ugruntować pojęcia matematyczne,
- rozwiązywać dużo zadań otwartych,
- zwrócić uwagę na zadania na dowodzenie,
- rozwiązywać zadania łączące treści z różnych działów,
- angażować uczniów do samodzielnego rozwiązywania zadań,
- aktywizować do pracy na lekcji,
- uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach z różnych działów.
A ponadto w klasach o rozszerzonym programie nauczania matematyki:
- uzupełnić braki z poszczególnych działów z zakresu rozszerzonego,
- rozwiązywać dużo zadań o podwyższonym stopniu trudności,
- popracować nad analizą tekstu matematycznego.

CHEMIA



Próbną maturę z chemii przeprowadzono 26.11.2010r.

Cel  testu  diagnostycznego:  określenie  poziomu  wiedzy  uczniów  z  chemii  przystępujących  do 
egzaminu maturalnego z chemii, w zakresie rozszerzonym.

Opis testu (np. liczba zadań, rodzaj zadań, maksymalna liczba punktów do 

    zdobycia, badane umiejętności): 

 -  uczniowie mieli do rozwiązania 26 zadań otwartych, za rozwiązanie których mogli 

    w sumie uzyskać 60 punktów. Zadania badały poziom opanowania wiedzy z 

    chemii, z zakresu rozszerzonego.. 

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą należy: 

a) doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych z zakresu stężeń roztworów, 
elektrochemii, składu izotopowego pierwiastków, równowagi reakcji chemicznej, 

b) zwracać uwagę na formę zapisu rozwiązania zadania, w tym na tok rozwiązania zadania, 
jednostkę  i odpowiedź,

c) kształcić umiejętność rozwiązywania zadania w oparciu o przedstawioną  informację,
d) kształcić  umiejętność  formułowania  obserwacji  i  wniosków  w  oparciu  o  schemat 

doświadczenia,
e) zmobilizować uczniów do powtórzenia materiału objętego egzaminem maturalnym.

BIOLOGIA

Maturę próbną z biologii przeprowadzono 27.11.2010 r.

Grupa badana (ilość uczniów): 9

Cel  testu  diagnostycznego: rozpoznanie  poziomu  wiadomości  i  umiejętności przyszłych 

maturzystów i zmobilizowanie ich do pracy

Opis  testu  (np.  liczba  zadań,  rodzaj  zadań,  maksymalna  liczba  punktów  do zdobycia,  badane 

umiejętności):  matura z poziomu podstawowego obejmowała 25 zadań i możliwość zdobycia 50 

punktów.  Badała  umiejętność posługiwania się  terminologią biologiczną,  wyjaśniania związków 

między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji żywych organizmów, umiejętność 

wyjaśniania  zjawisk  i  zmian  zachodzących  w  środowisku,  prowadzenia  obserwacji   i 

eksperymentów z  zastosowaniem różnych metod naukowych.    

Wnioski z diagnozy:

W dalszej pracy z klasą  należy: 

• ciągła  praca  z  podręcznikiem  i  mobilizowanie  uczniów  do  pracy  na  lekcji,  w  domu, 

rozwiązywanie testów maturalnych



Ad. II 

I. Zespół badał stopień spełnienia wymagania „rodzice są partnerami szkoły”. W wyniku 
badania można stwierdzić, że:

1. Szkoła wspierała rodziców w wychowaniu dzieci przez systematyczne informowanie o 
postępach ich dziecka w nauce, które odbywało się na organizowanych zebraniach, dy-
żurach nauczycielskich odbywających się wg harmonogramu oraz spotkaniach indywi-
dualnych,

2. Na bieżąco odbywały się kontakty osobiste bądź telefoniczne rodziców z pedagogiem 
szkolnym w razie problemów dotyczących ich dzieci (sytuacje konfliktowe, problemy 
zdrowotne, trudności wychowawcze, trudności z nauką),

3. Frekwencja rodziców na zebraniach była uzależniona od poziomu i profilu klasy oraz od 
zaangażowania wychowawcy we współpracę z rodzicami. Tylko w niektórych klasach 
frekwencja na zebraniach była zadowalająca co przełożyło się na niski wpływ rodziców 
na działalność szkoły. Również rodzice obecni na zebraniach nie angażowali się wystar-
czająco w życie szkoły. 

4. Przejawy współpracy rodziców ze szkołą widoczne są przy:

• Udziale przedstawiciela rady rodziców w planowaniu  pracy szkoły na przyszły rok,

• Wspieraniu szkoły przez rodziców wpłatami na radę rodziców,

• Organizacji studniówki,

• Uczestnictwie przedstawicieli rodziców w różnych uroczystościach szkolnych,

• Sporadycznym uczestnictwie rodziców w przygotowaniu imprez klasowych,

W  roku szkolnym 2010/2011 nie została przeprowadzona ankieta dla rodziców przez pedagoga 
szkolnego,  ponieważ tematyka tej  ankiety powielałyby się z  tematyką ankiety przeprowadzonej 
przez panie wizytatorki w ramach ewaluacji pracy szkoły. Wnioski z przeprowadzonej ankiety zo-
stały zawarte w osobnym sprawozdaniu pedagoga szkolnego i zostaną umieszczone w programie 
wychowawczym szkoły na następny rok szkolny

Wobec niskiego spełnienia stopnia wymagania „Rodzice są partnerami szkoły” wnioskuje o powtó-
rzenia badania tego obszaru w przyszłym roku szkolnym.



WNIOSKI KOŃCOWE

W roku szkolnym 2011/2012 należy:

Do punktu I:
• doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem,
• poświęcić  więcej  uwagi  na  wykorzystywanie  i  zastosowanie  zdobytych  wiadomości  – 

formułowanie wniosków
• systematyzować wiedzę, powtarzać najważniejsze pojęcia,  
• ćwiczyć umiejętność formułowania dłuższych form wypowiedzi.
• należy rygorystycznie i konsekwentnie odpytywać uczniów ze zdobytych wiadomości.
• kształcić umiejętność wykorzystania  zdobytej wiedzy teoretycznej do zastosowania prak-

tycznego,
• wykonywać więcej ćwiczeń dotyczących interpretacji i przetwarzania informacji zapisanych 

w postaci tabel, schematów
• mobilizować  uczniów  do  systematycznej  pracy  i  przygotowywania  się  do  lekcji  i 

sprawdzianów
•  zachęcać  do  czytania  dodatkowej  literatury,  czasopism pogłębiających  wiedzę,  pasje i 

zainteresowania
• uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach
• rozwiązywać zadania problemowe i niestandardowe

Do punktu II:
• We  wrześniu  2011  powinny  odbyć  się  spotkania  wszystkich  rodziców  uczniów  klas 

pierwszych z wychowawcami, nauczycielami i dyrektorem 
• Spotkania dyrektora z rodzicami powinny odbywać się na poziomach (osobno klasy I, II i 

III) tematyka tych spotkań powinna być uzgodniona przez dyrektora z nauczycielami
• Należy przeprowadzić sondaż ustny wśród rodziców, który dotyczyłby ich współpracy ze 

szkołą (np. jak poprawić frekwencję, wprowadzić formularze usprawiedliwień)
• Należy  przygotować  „ściągi”  dla  wychowawców  wg  których  należałoby  prowadzić 

spotkania z rodzicami,

Opracowała:
Monika Białek


