
      

Warszawa, 21.08.2012r. 

                                                                   Szanowni Państwo, 

                                                                   Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, 

            Nauczyciele matematyki i języka polskiego 

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki i języka polskiego oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji projektu 

edukacyjnego Połowa drogi… 

Dla każdego rocznika uczniów projekt jest dwuetapowy.  

 Etap pierwszy to sprawdzian dla uczniów klas pierwszych: z matematyki - „Potęga 

matematyki” oraz z języka polskiego – „Po gimnazjum”. W bieżącym roku 

szkolnym sprawdziany odbędą się w dn. 20.09.12 (język polski) oraz 21.09.12 

(matematyka). 

 W etapie drugim badamy umiejętności matematyczne uczniów klas drugich liceów oraz 

klas drugich lub trzecich techników na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – 

„Matematyka do potęgi P” i „Matematyka do potęgi R” oraz umiejętności 

polonistyczne uczniów  testem „Połowa drogi”. Sprawdziany odbywają się w kwietniu. 

Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom: 

 uzyskania informacji o poziomie badanych kompetencji kluczowych w odniesieniu 

do klasy i poszczególnych uczniów, 

 budowania komentarzy dydaktycznych w celu wskazywania uczniom kierunku dalszego 

rozwoju, 

 wykorzystania informacji zwrotnych do modyfikowania planów dydaktycznych, 

 badanie rozwoju umiejętności matematycznych uczniów poprzez wyznaczenie wskaźnika 

edukacyjnej wartości dodanej. 

Narzędzia diagnostyczne w projekcie Połowa drogi… są przygotowywane zgodnie z 

obowiązującą podstawą programową.  

Szkoły uczestniczące w badaniu otrzymują klasowe raporty umożliwiające 

przeprowadzenie ewaluacji kształtującej na starcie oraz na półmetku przygotowania do 

egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki oraz możliwość porównania wyników 

swoich uczniów z wynikami uczniów na Mazowszu. 

Przewidywany czas rozwiązywania testów – 40 minut. 



Zgłoszenia udziału w tegorocznych testach Połowa drogi… należy dokonać za 

pomocą formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie internetowej 

projektu: www.polowadrogi.mscdn.pl 

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 7 września 2012 r.  

Odbiór materiałów związanych z przeprowadzeniem testów nastąpi w wybranym 

przez zgłaszającego Wydziale MSCDN w dniu poprzedzającym test z języka polskiego. 

 

Udział w projekcie Połowa drogi… jest dobrowolny i bezpłatny. 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Realizatorzy projektu: Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 


