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Słowo wstępne

Minęło pięć lat od wprowadzenia w naszym kraju powszechnych egzaminÓw
zewnętrznych. w 2002 r. uczniowie po taz pierwszy pisali sprawdztan na za.
koriczenie szkoły podstawowej oraz egzamin gimnazjalny. Takir,e egzamin na
zakoriczenie szkoły średniejzostałznacznie zmieniony i jako Nowa Matura funk-
cjonuje juz kolejny rok. Podstaw4 prawn4 do przeprowadzenia egzarlr.inÓw ze-
wnętrznych (ednoliĘch w całej Polsce) były opublikowane wcześniej standar-
dy wymagari egzaminacyjnych. Kryteria punktowania oraz ocena prac uczniÓw
przez egzaminatorÓw zewnętrznych było nowościę w polskim systemie oświaĘ.

W wyniku reformy oświaty geografia jest przedmiotem nauczanym w gim-
nazjach i szkolach ponadgimnazja|nych. Treści geograficzne są rÓwniez obecne
w szkole podsta1vowej ,wchodz4c w skład przedmiotu przyroda. Analiza pięciu
lat egzaminÓw wydaje się wystarczaj4ca do wyci4gania pierwszych wnioskÓw
dotyczących miejsca treści geograficznych w systemie egzaminowania zewnętrz-
nego.

Niniejsza ksi 4żka, powstala z inicjatywy Komisji Edukacji Geograficznej PTC,
jest pewn4 propozycj4 przedstawienia nauczycielom oraz osobom zaintereso.
wanym edukacj4 geograficzną kilku wybranych zagadnle zwi4zanych z miej-
scem geografli na egzaminach zewnętrznych.

Pierwsze zagadnienie zawartew rozdztale autorstwa M. Groenwald dotyczy
szans i zagroze edukacji geograticznej wynikaj4cych z faktu wprowadzenia po-
wszechnych egzaminÓw zewnętrznych w naszym kraju. Artykuł T. Sadori-oso-
wieckiej omawia treści geograficzne obecne na sprawdzianie po szkole podsta-
wowei. Kolejne dwa teksĘ (autorstwa A. Hibszera i |. Soji oraz M. Tracz) uka.
zuj4 miejsce treści geograficznych na egzaminie gimnazjalnym. Autorzy przed-
stawiaj4 wyniki badar1 dotycz4ce zada geograficznych w testach gimnazjalnych
jak tez osi4gnięć uczniÓw na tym egzaminie. I. Piotrowska i M. K' Szmigel pod-
dajq ocenie problemy wynikajqce z obserwacji Nowej Matury z geografii. Ich
cennym uzupełnieniem jest tekst K. Kopcia orazT. Michalskiego,ktÓrzy ukazuj4
sytuację egzaminu maturalnego, ze szczegÓlnym uwzględnieniem geografii,
w świetle jego najnowszych modyfikacji przedstawionych przez MEN. W części
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autorstwa P. Śleszyriskiego mozna prześ|edziĆwielorakie zwi4zki pomiędzy wy-
nikami egzaminÓw zewnętrznych a środowiskiem zycia ucznia. Niezwykle in-
teresujqco przedstawia się rozdzia| autolstwa B. Dobosik o związkach e1zami-
nÓw zewnętrznych z wewnqttzszkołnym systemem oceniania. opracowanie
ko czy krÓtki szkic M. Guta i M. WÓjtowicza,ktÓrzy dziel4 się swoimi doświad-
czeniami w skutecznym przygotowaniu uczniÓw do specyficznej formy egza-
minu zewnętrzrrego, jakim jest olimpiada geograficzna.

Adam Hibszer, Tomasz Miclulski

Maria Groenwald

Edukacja geoglaficzna w świetle szans
i zagrożeri stwarzanych ptzez egzamin

doniosły - wybrane aspekty

Dychotomizuj4ce spojrzenie na egzamin doniosty pod k4tem stwarzanych przez
niego szans i zagrozen dla edukacji geograficznej - z jednej strony - zapowiada
pewne uproszczenie w ujmowaniu zagadnienia,lecz rÓwnocześnie - z drugiej -

wymusza skoncentrowanie się na zaletach i słabościach tego rodzaju egzaminu,
zwłaszcza na skutkach, jakie wywiera on:
. rra przebieg kształcenia i oceniania w zakresie gmgr#ii jako przedmiofu szko|rrego;
. na uczestnikÓw egzaminowania i szkołę'

Egza inu doniosłego blaski i cienie

WśrÓd egzaminÓw szkolnych, ktÓre s4 ,,sprawdzaniem i ocenianiem uczniow-
skich osi4gnięć,,wyodrębnionych w procesie kształcenia,, (B. Niemierko,2002,
s. 252), wyrÓżnia się dwa ich rodzaje: egzamin wewnętrzny oraz egzarnin ze-
wnętrzny.

Egzamin wewnętrzny to codzienne, bież4ce ocenianie osiqgnięć uczniÓw,
najczęściej dokonywane ptzez nauczyciela; st4d określenie - egzamin powszedni.
Egzamin ten moze przybieraĆ postać wypracowania domowego, odpytywania,
klasÓwki, kartkÓwki lub służyć oswojeniu uczniÓw z forrną sprawdzania, z jakq
się spotkaj4 na egzaminie zewnętrznym. Dzięki temu, ze jest on nastawiony na
pogłębionq obserwację i diagnozę biezqcego rozwoju kazdego ucznia, informa-
cję o jego wyniku uzupełnia stosowny komentarz dydaktyczny, skierowany in-
dywidualnie do egzaminowanego. Tym samym egzamin powszedni posiada cha-
rakter społeczno-wychowawczy i przede wszystkim ma słuzyĆ uczniowi -

informować go o rodzaju osi4gnięć, o skuteczności uczenia się, motywować do
racjonalnej pracy, wspierać samoocenę itd. (Z. Lisiecka, K. StrÓzyriski,2001).

Egzamin zewnętrzny jest organizowany w celu ,,zapewnienia lepszej jakości
edukacji i upowszechnienia informacji o jakości kształcenia w środowisku po-
zaszkolnym,, (B. Śliwerski, B. MilerskL,2000, s. 138). Moze on przybterać postaĆ
ustn4, pisemnq lub praktycznq. Ma znacz4cy wpływ na dalsz4 karierę szkoln4
ucznia - decyduje o przyjęciu go do szkoły wyższego szczeb|a lub o przyznaniu
uprawnieri zawodowych. Stad nazywa się go egzaminem ,,wysokich stawek,,,
a najczęściej - egzaminem doniosłym'
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Wobec Zewnętrznego egzaminu - z racji jego doniosłości - uczniowie, na-
uczyciele, rodzice, formułuj4 roz|iczne oczekiwania, zktÓrych wiele potem oka-
zuje się złudnym'i, na przykład, ze:
a) ujednolicenie narzędzi i procedur zapewni pełną porÓwnywalność wynikÓw

egzaminu; tymczasem nadal trudno o usunięcie takich żrÓdeł błędu jak:
- niedokładność punktowania zada otwartych, zwt'aszcza zadaf:. rozsze'

rzonej odpowiedzi (np. * eseju, coraz częściej stosowanego w eclukacji
geograficznej (E. Szkurłat, 200Ą);

- treść zadari (okreś]ona standardami wyn'ragari egzaminacyjrryclr);
- ujednolicenie zada t rezygnacja z wersji rÓwnoległych egzaminu;

b) specjaliści krajowi budujq zadania egzaminacyjne najlepiej nrierzqce osi4gnię-
cia uczniÓw; tu;.ednak okazuje się, ze zbudowanie wysoko trafnego zadania
egzaminacyjnego wymaga nie tylko znajomości programu Iecz takźe uwzględ-
nienie zrÓżnicowania systemÓw dydaktyczny ch poszczegÓlnych nauczycie-
li; nie spełnienie tych wymogÓw powoduje, ze zadaria egzaminacyjne nie we
wszystkich szkołach się sprawdzajq (zazwyczaj zadania wytwarzane przez
nauczycieli dla własnych uczniÓw okazuj4 się najtrafniejsze);

c) standardy wymagari egzaminacyjnych dokładnie wyznaczaj4poziom osi4gnięć
uczniÓw; w rzeczywistości najściślejsze nawet opisy czyrLności uczniÓw nie sq
w stanie określić normy rozstrzygaj4cej bezbłędnie: opanował - nie opanował;

d) egzaminy doniosłe pozwalaj4na obiektywnq ocenę pracy nauczycieli i szkÓł;
to złudzenie najtrudniej wykorzenić z świadomości administracji szkolnej' ro.
dzicÓw, opinii publicznej (B. Niemierko,2001); wiara w obiektywnq porÓwny-
walność wynikÓw egzaminÓw sprzyja tworzeniu list rankingowych szkÓł.

Mimo systematycznie prowadzonych badari nad e7zamineffi doniostym, mimo ciq-
głego udoskonalania go, nadal trudno wyeliminować pewne jego słabości, wśrÓd
ktÓrych dostrzega się:
. zawęzenie programÓw kształcenia narzecz ćwiczenia uczniÓw w Sprawnym

rozwi4zywaniu zadari;
. wnioskowanie o poziomie osiągnięć uczniÓw na podstawie mierzalnych,

szczegÓł'owych umiejętności (ocena sformułowana w wyniku takiego postę-
powania moze okazaĆ się wycinkowa (K. StrÓŹyrlski,2002));

. wywoĘwanie u uczniÓw negaĘwnych emocji; na ich źrÓdł'a wskazuje się:
(a) bezwzg|ędność wymagar1; (b) odpersonalizowanie kontaktÓw z egzami-
natorami; (c) nadmierne obudowanie egzaminÓw w pseudoegzaminacyjnq
fasadowość; (d) świadomość selekcyjnej funkcji tych egzaminÓw, bowiem
,,determinuja one Szanse życiowe uczniÓw na konkurencyjnym rynku,'
(L. Cohen, L. Manion, K. Morrison,1,999, s. 432);

. za mało rozbudowan4 diagnozę - w zasadzie pozbawionę pogłębionego ko-
mentarza dydakĘcznego, ktÓry by pozwa|ał' nauczycielom na dokonywanie
odpowiednio ptecyzyjnych korekt w działaniu (wynik egzaminu informuje
jedynie o tym, jak ma się jakiś aktualny stan rzeczy w stosunku do zamierzo-
nego (H. Muszyriski, 2001, s.31));
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. moŹliwość wykorzystania egzaminÓw do: (a) wzmocnienia paristwowej wła.

dzy centralnej; (b) kontrolowania nauczycieli, uczniÓw i programÓw naucza-
nia; (c) podejmowania decyzji o uczniach i szkołach przez nie zawsze odpo-
wiednio do tego ptzyłotowanych pracownikÓw administracji oświatowej
(błędnie interpretuj4cych wyniki e1zalrrirrÓw, nie uwzględniających danych
kontekstowych), przed ktÓrymi szkoły wstydliwie skrywaj4 swoje tajemnice.

Posiada|4 teżegzarniny zewnętrzne istotne zalety. Do nich zaliczasię (M. Croen-
wald,2004, s.279):
. wprowadzenie ściśle określonych wynragari, tzw. standardÓw egzaminacyj-

nych oraz jednoznacznych kryteriÓw punktowania zada ;
. wykorzystanie ich jako stosunkowo dobrej miary uzdolnieri i osięgnięć po.

znawczydn ucznia, dostarczaj4cej informacji bardziej porÓwnywalnych,
rzetelrrych, ścisłych (bo sformułowanych w oparciu o standardy wymaga
egzaminacyjnych);

. podnoszenie motywacji do uczenia się w celu uzyskania dobrego wyniku
z testlf,;

. zwiększenie niezalezności sytuacji pomiarowej, w ramach ktÓrej d4ży się do

ograniczenia zak|Óce i odstępstw od regulaminu, zwIaszcza nie korzystania
przez uczniÓw z nieprzewidzianej pomocy zewnętrznej;

. generowanie takich pozędanych długofalowych konsekwencji, jak: ,,rozwoj
zawodowy nauczycieli, dostrzeganie uczniÓW o specjalnych potrzebach edu-

kacfnych, upowszechnianie wiedzy o pomiarze dydaktycznym, podnosze-
nie jakości testÓw sprawdzaj4cych, gromadzenie informacji o uczniach i szko-
łach, podnoszenie efektywności pracy szkoły, udoskonalanie jakości edukacji,,
(8. Niemierko, 2003, s. 28).

Patrz4c pruez ptyzrnat wymienionych zalet i wad egzaminu doniosłego, mozna

zauważyć jego zarÓwno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na prze-

bieg kształcenia w zakresie szkolnej geografii.

wpływ e9za?ninÓw doniosĘch na kształcenie w zakresie geogra{ii i na ocenianie

osiągnięć uczniÓw

opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu geografii _ określcrne zapisa-
mi poczynionymi w standardach wymagałi egzaminacyjnych - jest sprawdzane
podczas wszystkich egzaminÓw doniostych: na sprawdzianie (w ramach Przyro-
dy), podczas egzaminu gimnazjalne go oraz na maturze. To nadaje geografii, iako
przedmiotowi szkolnemu, ran$9 wyzsz4 od tych przedmiotÓw, ktÓre egzami-
nem objęte nie są, zaś w odniesieniu do uczniÓw - podnosi ich motywację do jej

uczenia się _ czasem z tacji zainteresowania/ czasem dlatego, ze pragnq osi4gnąć
jak najlepszy rezultat na egzaminie. Uzyskanie tego drugiego jest mozliwe dzięki:
. przede wszystkim - nauczycielom geografii, ktÓrych zobowi4zano do przy-

gotowania wychowankÓw do egzaminu;
. Syllabusom, rÓznego rodzaju zbiorom zadan, informatorom, zawieraj4cym

szczegÓ|owy wykaz wyma gari e gzaminacyj nych oraz p rzykta dow e zadanta,
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pozwalające uczniom realnie ocenić ich umiejętności i prÓbnie zmierzyć się
z testami egzaminacyjnymi;

. znajomości wymagari edukacyjnych, zw|aszcza standardÓw wymaga egza.
minacyjnych, ukierunkowujqcych uczenie się geografii.

Tu iednak ftzeba podkreślić, iz kształcenie w zakresie geografii ma na celu nie
ty|ko przygotowanie uczniÓw do egzaminu, nie tylko spełnienie standardÓw
wymagari przedmiotowych, Iecz przede wszystkim zainteresowanie ich otacza-
j4cym światem, zachęcenie do ,,odkryr,ł'ania,' go i poznawania. Tak szeroko ro-
zumiana edukacja geograficzna staje się niemozliwa w przypadku ograniczenia
materiału kształcenia do zakresu określonego tylko wymaganiami programo-
wymi, wyznaczaj4cymi zaledwie podstawowe wiaclomości i umiejętności. Tym
bardztej, ze wskazanie na te a nie inne wiadomości i umiejętności jako podsta-
Wowe/ jest wynikiem konsultacji czy uzgodnieri między nieliczn4 grup4 osÓb
specjalnie do tego powołanych, jest rodzajem konsensusu albo swoistej wypad'
kowej ich myślenia, ich wyobrazenia modelu uczniowskiej wiedzy geograficz-
nej, ktÓremu ponadto brakuje naukowego uzasadnienia dla proponowanego
w obrębie szkolnej geografii zhietarchl'zowania wymagari, nawet w odniesieniu
do wymagari podstawowych i pełnych (K' DeneĘ 2001, s.29).

W praktyce istnienie zwi4zku między wymaganiami sformułowanymi w obo-
wi4zuj4cych programach geograficznego kształcenia a zagadnieniami pojawiaj4-
cymi się na egzaminach, irie zawsze jest przez nauczycieli dostrzegane. By mimo
tego W egzaminach tych uczniowie dobrze wypadii, zaczynają nauczać nie we-
dług obowi4zuj4cego proglamu/ |ecz w oparciu o treść zadai-l egzaminacfnych,
ktÓrq wykorzysfujq jako materiał kształcenia (lub w znacznej części na niej się opie-
raiq) (A. }. Nitko, 1998). W efekcie na lekcjach, zamiast poznawania i oswajania
przestrzeni otaczajqcei ucznia, zaczyna pojawiać się cwiczenie w rozwi4zywanlu
zadari testowych (tzw. ,,nauczanie pod testy,,), prowadzqce do programowego
redukcjonizmu. Ow redukcjonizm polega na tym, ze te geogtaficzne wiadomo-
ści i umiejętności, ktÓre nie s4 sprawdzane na egzaminie, zosta14 na lekcjach po.
minięte lub potraktowane pobieznie. Z jednej więc Strony egzamin doniosty sprzy-
jajq opanowaniu pewnego Zakresu wiedzy geograficznej, Iecz rÓwnocześnie
z dtugiej - niejednokrotnie ogranicza j4 ty|ko do tego w4skiego wycinka, ktÓry
będzie sprawdzany.

Egzamin doniosty oddziałuje takze na sposÓb oceniania przeznauczycieli. Usi-
łujq oni szkolne ocenianie osi4gnięć uczniÓw podporzqdkować ocenianiu ze-
wnętrznemu w ten sposÓb, że na wzÓr zada egzaminacyjnych konstruują za-
dania własne, ktÓre staj4 się - w przekonaniu pedagogÓw - narzędziamt
słuzęcymi do bezstronnego badania osi4gnięć wychowankÓw, a wynik tego Po-
miaru sami często określajq jako podstawę oceniania zobiektywizowanego i spra-
wiedliwego. Paradoksalnie, nie uwzględniające kontekstu kształcenia ocenianie
zewnętrzne, powszechnie jest odbierane jako doniosłe i wazniejsze od oceniania
wewnqtrzszkolnego, ktÓre uwzględnia: ,,predyspozycje, zdolnoŚć, motywacje,
zainteresowania ucznia; jego rodzinę (ie| dobrostan, kulturę, wykształcenie); śro-
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dowisko lokalne, w ktÓrym uczen żyje (perspektywy rozwoju, rynek pracy, do.

stęp do dÓbr kultury); szkołę (jej wyposazenie, atmosferę, liczność)', (J. Mulawa,

o. 
-Sroka' 

2001, s. 25:3); samego nauczyciela i jego system kształcenia (komunika-

Ęwność, przygotowanie me1odyczne, pedago giczne itd.). Tym '1Ty* ocenianie

powszednie ni{ezałoby postrzegać jako wartoŚciowsze pod względem pedago-

gicznym od egzaminu doniostego.
Aizkolwiek nie sposÓb nie zauważyć i tego, że podniesiony powyze; pro-

blem podporz4dkowania się nauczycieli geografii regułom egzaminow donio-

słych sprzyja:
. 

, 
podnoszeniu jakości budowanych przez ric]n zadan, ktÓre niejednokrotnie -

.hoć,1iedoskonałe konstrukcyjnie -bywaj4bardzlej trafne od zadari egzami.

nacvjnych;
. oswajaniu uczniÓw z egzaminem i przyzwyczajaniu ich do. niego; egztLffim

doniisty bowiem nie może zaskakiwać egzaminowanych ani formq organiza.

cyjnq, ani treści4 objęt4 badaniem, ani tez typem zadait egzaminacyjnych

1.'.'"io*l" podejmq się rozwiqzania zada ,egzaminacyjnych jeśli będ4 czuli,

i" są komp"ientni, co nie będzie miało miejsca w sytuacji, gdy nie spotkali się

oni z okreŚlonym typem zad'a ' i nie mieli okazjinauczyć się sposobu jego

tozw iqzyw ania (E. Ludwikowsk a, 2001', s. 309)).

Jak widać, egzamin doniosty znacz4co oddziałuje nato, czego nauczyciele geogra-

fii ..u.,c'u1qT jak oceniajq osi4gnięcia uczniÓw. Zdarza się więc, ze niejednokrot-

nie nadmiern-ie polegaj4c na wynikach egzaminÓw doniosłych, nie doceniaj4 osi4-

gnięć wykazy*u''yih przez wychowankÓw w toku wielu lat nauki w klasie

szkolnej (A. J.,Nitko, 1998, s.84).

Wpływ egzaminu doniosłego na uczniÓw, nauczycieli, szkołę

Egzamin doniosty wywiera znaczący wpływ nie tylko na przebieg kształcenia

#zakresie geogiafiilako przedmiotu szkolnego i egzaminacf ne.go zatazem'Iecz

rÓwniez na uczestnic z4ce w nim osoby oraz na szkołę. Dla uczniÓw jest waznym

bodŹcem motywuj4cym do zintensyfikowania uczenia się, dla nauczyciela - in-

formacją o skuteczności oddziaływar1 dydaktycznych i wskazÓ.wk4,.jak dostoso-

*y*uć i" do obowi4zuj4cych standardÓw egzaminacyjnych, dla szkoły - infor-

macj4 o jakości jej pracy.
Do.'iosły .hiiuitu' 

"gzaminu 
mobilizuje większość uczniÓw do intensyw-

.."go .,.'"..ia się, choć często jest to uczenie się ,,pod egzamin,, , polegaj4ce na

rołwtq,y*aniu zadari testowych. Postępuj4 tak, by uzyskać wysoki wynik,

ktÓry umożliwi im kontynuowanie edukacji w wybranych szkołach wyzszego

szczebla, czasem w szkotach tak prestizowych, iak gimnazjum spoza.reionu'

renomowane liceum, uczelnia, pi",* 
",y,trmiejsc 

liśty rankingowej. Swiado-

mość rangi egzaminu wyzwala w egzaminowanych intensywne emocje' przy

czym em6q e zagrozenia (niepokÓj, lęk, strach) odczuwajq ont .znacznie 
czę-

ściej i silniej, niztmocje zaspokoienia (radość, zadowo1enie). Także stres trak.

tuią jako ro,dzai negatywnych emocji; jego ŹrÓdłem jest bowiem niepewność'

11
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prestiższkoły w środowisku lokalnym i w oczach wł'adz oświatowych, ale rÓw-

nież dobrze zaśwtadczą o skuteczności ich pracy dydaktycznej.

lest jeszcze jedna przyczyna takiego postępowania pedagogÓw. otÓż część

spośrÓd nich nie identyfikuje stę z zewnętrznym Systemem oceniania, nie akcep-

to'" go w pełni, ani nie rozumie, a to przede wszystkim dlatego, ze powstał on

w oderwaniu do środowiska nauczycielskiego, zostałodgÓtnie - a nie na drodze

społecznej dyskusji - narzucony. Stqd nauczyciele, niejako odsunięci od wspÓł-

tworzenia reformy edukacyjnej rzeczywistości, nie czuję się za ni4 osobiŚcie od-

powiedzialni (E. Modrzewska, 2002), ocenianie zewnętrzne traktuj4 jak intruza

ingerujqcego w ich dzialania pedagogiczne, zaś inforn'rację o wynikach pomiaru

wykorzystujq tylko wtedy, kiedy opinia ta zgadza się z ich własn4 i gdy nie bu'

rzy zbudowane+o przez nich wizerunku wychowankÓw (B. Niemierko,2002,

s.23'24). jednak pod wpływem zewnętrznych naciskÓw, często wbrew sobie

ibez ptzekonania, dzia\aj4 zgodnie z za|eceniami zwierzchntkÓw, co powoduje,

że swoj4 ro1ę zawodow4 zaczynaj4 zawęzać do wykonywania schematycznych
zada ', obe|mujqcych gtÓwnie odpowiednie przygotol'vanie uczniÓw do egzarui-

nu doniostego, ograniczać do niego nauczanie, a także podporządkowywać

i upodobniać ocenianie przedmiotowe - ocenianiu Zewnętrznemu. Ęlko, żewte.

d1rola oceniania przedmiotow ego zmniejsza się, co wpływa na obnizenie jako-

śći uczenia się i zdominowanie motywacji wewnętrznei Przez zewnętrzn4, czy|i

uczenie się dla ocen i wyniku egzaminu.
A na wysokich wynikach zalezy nie tylko uczniom i nauczycielom. W nie

mniejszym stopniu za\eży na nich szkole, ktÓr4 obciqila się całą odpowiedzial-

nościq za rezu|tat uzyskany przez wychowankÓw na egzaminach. By był on jak

najwyższy, a takze by nie dochodziło do nadmiernego zrÓznicowania jakości

kształcenia w poszczegÓlnych placÓwkach oraz by te goruej pracujqce nie odbie-

rały swoim uczniom sposobności pełnego rozwoju, zobowi4zano insĘtucje oświa-

towe do sprawowania kontroli nad jakości4 pracy szkÓł,. Nie trzeba dodawaĆ, że

jako podstawę tej kontroli przyjmuje się wyniki uzyskane przezuczniÓw z danej

szkoły podczas egzaminÓw doniosłych. Zdaniem Bolesława Niemierko, dyrekto-

rzy szkÓł, i przedstawiciele nizszych szczebli administracji oświatowej wyniki

egzaminÓw wydają się aprobować pod kazdym względem, co wytaza się zbyt

pośpi"'''''y''. stosowaniem konsekwencji wobec ,,ź|e pracujących,, nauczycieli

iub wobec szkÓł osiągajqcych niskie wyniki (B. Niemierko, 2002). W efekcie szkoły,

pragnac uniknqć pozycji outsidera, nie zawsze stosujq uczciwe metody walki

o odpowiedniąpozycję wśrÓd innych placÓwek.

Zakoriczenie - w shonę edukacyjnej wartości dodanej

Edukacji geograficznej, zmieniajqcej się pod wpływem egzamin1w doniostych,

nie mozni rozpatrywać w oderwaniu od jej uczestnikÓw oraz od szkoły.

W zaistniałej sytuacii wspÓłistnienia dwu rodzajÓw egzaminÓw, zktÓrychkaż-

dy posiada za|eĘ i wady, podejmując decyzje o uczniach (a takze o szkotach),

nalezałoby brać pod uwagę wyniki obydwu. To iednak wymagałoby zmobtIizo-

obawa przed mozliwości4 niespełnienia egzaminacyjnych wymagari. Emocje

te sq wyzwalane i utrwal ar.le Ptzez., (a) zazwyczaj silne zaangażowa1ie uczniÓw

(bo to przeciez ich właśnie dotyczy egzamin); (b) nastrÓj uczniÓw (pozytywny

wpływa na wzrost zaangażowania' negaĘwny je osłabia); (c) siłę i liczbę argu-

.".'to* uzasadniających doniosły charakter egzaminÓw i ugruntowuj4cych

,,egzaminacyjne złudźeni a,, oraz częste ich powtarzanie; (d) wielość nadaw-

.oi" -.'auc'yciele, rodzina, media; (e) obietnice nagrody iub kary w za|eŻności

od uzyskanego na egzaminie wyniku; (f) nagłaśnianie egzaminÓw przez me-

dia (B. Woiciszke, 2002, s.225-244.).
Z ana\izy uczniowskich wypowiedzi na temat egzaminÓw otaz ana|izy do.

kumentÓw wynika, ze głÓwnym czynnikiem prowadz4cym do nasilenia emocji

zagt o zenia wśrÓd zdaj4cy ch j est nadmierne obudowanie zewnętrzne go Spraw.

dzanla oraz oceniania w inicjowane ptzez wychowawcÓw (nauczycieli, rodzi-

cÓw) i media pseudoegzaminacyjne dzia|anl'a, w swoist4 fasadowoŚć, polega-

iqcq na podpoiz4dkowiniu mu nauczania, budowanie wokÓł niego atmosfery

doniosłości i nerwowości zarazem (M. Groenwald' 2005, s. 68).

Negatywne emocje/ wspÓłwystępuj4ce z dqzeniem do uzyskania jaknajwyż-

szego wyniku (w celu zaspokojenia ambicji własnych, rcdziny, odniesienia zwy-

cięstwa w ry wa|izacji zkolegami itd.) skłaniaj4 uczniÓw do niesamodzielnej pracy

podczas rozwiązywania zid,af.,, czy|i do oszustwa egzaminacy-jnego (z bada

tnstytufu Spraw Publicznych wynika, ze co pi4ty uczeri na sprawdzianie po szkole

podstawowej ściqgał (G. SokÓł, 2004, s.5)). W wyrażanych przez społecze stwo

opiniach, wszelka nieuczciwość zasługuje na naganę/ lecz rÓwnocześnie to samo

społecze stwo w sytuacji egzaminu doniostego przyzwa|a na nie z powodu:
. iego rzeczywistej lub pozornej niewykrywalności;
. .,i"";u*,.,ugo charakteru, a przez to niemozności (rzeczywistej lub pozornej)

znalezienia jego sprawcÓw;
. pozycji społecznej oszustÓw (prymusi, uczniowie wywodz4cy się z zamoz.

..i";i'y.t' .oazin otaz tzw. ,,ulubieftcy,, nauczycie|t zazwyczaj sq traktowani

łagodniej);
. pozornie niskiej szkodliwości społecznej szkolnych oszustw;
. postawy rodzicÓw, zainteresowanych głÓwnie tym, aby ich dziecko mogło

łostać śię ao iak najlepszej szkoły i żeby w toku egzaminu nie zostało skrzyw-

dzone (M. Groenwald,2005, s. 134).
Szeroki margines społecznego przyzwolenia dla oszustwa egzaminacyjnego nie

tylko uniem-oż|iwia ukaranie sprawcÓw (st4d powszechnie praktykowane sto-

sowanie odpowiedzialności zbiorowei, czy|i ponownego zdaw ania egzaminu

p,,", * 
",y 

itkich uczniÓw z danej szko|y, zamiast Ę|ko pr ze z w inow aj c Ów ), lec z

rÓwniez znacząco utrudnia wdrazanie uczniÓw do uczciwego zycia. Ęm bar-

dziej, żew owym na8annym postępowaniu egzaminowani nie raz doświadczaj4

Pomocy tÓwnieżze strony nauczycieli przebywających na sali egzaminacyjnej, a

powołinych do nadzorowania właściw ego przebiegu egzaminu. Thk samo jak

.,.'.io..', za|ezy im na wysokich wynikach egzaminu, ktÓre nie tylko podnios4

1.2
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Mimo juz dziś dostrzeganych trudności z wprowadzaniem wartości dadanĄ do

czynności nauczycieli i egzaminatorÓw, mimo pojawiajqcych się w zwi4zku ztym

obaw i wqĘliwości, niesie tez edukacyjna wartość dodana oPatrzona komentarzem
dydakĘcznym' szalrsęnalepsze poznawanie i ocenianie osi4gnięć uczriÓw,zwłasz-
czatychosiqgnięć, ktÓre są szacowanepodczas doniostychegzamin1w'Dzlękiwarto-
ści dodanej zmierzony podczas egzaminu wynik, zostanie wzbogacony o rzetelny
komentarz dydaktyczny, ktÓry umozliwi dostrzezenie postępu dokonanego przez
egzaminowanego' a i zapewne on sam dzięki temu kotnentarzowi, wielu lat spę-
ctzonych w szkole na uczeniu się - rrie uzna za lata skacone.
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wania pedagogÓw do podjęcia działa ' mających na celu systematyczne r po-

p.u*..u metoaologicznie prowadzenie: badari własnego nauczycielskiego syste-

mu dydakty,,n"$,badari osiqgnięć uczniÓw oraz dokonywanie kryĘcznej sa.

,.,oo.L.y. w te., sposob informic|e o jakości uczniowskiego uczenia się, jakości

p,u.y pudugogÓw.i pracy szkoły, opierajęce się na ocenianiu zewnętrznym - nie-

*y'tui,,u1{,y-m l1.ł""'tronnym/ zostałyby uzupetnione o informacje uzyskane

pi.o, nuu.ryc ie li w r.vyniku samodz ielnych badari, dobr ze udokumentowanych

i rzetelnie odzwierciedlajqcych szkolnę rzeczywistość.

Innymsposobemnaukazaniewynikuegzaminudoniosłegowkontekścierze-
czywistyclrosi4gnięć ucznia jest stosowana od niedawna (i tylko przezniektÓ'

re okręgowe Komisje Egzaminacyjne) tzw. edukacyjna wartość dodana. Termi-

nem tym określa się mierzalny lub porÓwnywalny orazprzewidywalny postęp,

jaki został dokonany ptzez.. (i) ucznia (uczniÓw) w wybranym zakresie wiado-

mości' umiejętności, postaw, zachowa itd., w określonym przedzia|e czaso-

wym (A. Baii*a,iska, 200a); @) szkołę, w efektywności kształcenia w zakresie

przedmiotÓw egzaminacyjnych (A. Brozek, 2005). Istnieje moŹliwość określe-

nia wielkości owej wartości dodanej w kategoriach:
. ilościowych - z|icza|nvch' twardych, mierzonych za pomoc4'metod ilościo-

wych, głÓwnie pomiaiu dydaktycznego; wielkość wartości dodanej oblicza się

stosuj4i metody,staty,ty,źn",np. analizę regresji liniowej (częściej) lub anali-

zę latentnych krzywy ch rozwojowych;
. jakościowych - od'zwierciedlaj4cych rezultaty,,miękkie,,, np. zmiany postaw,

nabycie jaiicns nowych umiejętności , wzrost integracji 1r!Py/ uświadomie-

nie nie dostrzeganych wcześniej uzdolnieri, podniesienie samooceny itd.;

w tym przypadku szacowanie wąrtości dodanej wymaga sięgnięcia po jako-

ściowe metody badar1 i analiz.
Komplementarne zastosowanie podejść ilościowego i jakościowego umozliwia

opatizenie Przedstawionej liczbowo wartości dodanej w odpowiedni komen.

tarz dydakĘczny. W zwi4zku z tym, ze d'otychczas nie określono podłuznych

standardÓw wymagari egzaminacyjnych, Centralna i okręgowe Komisje Eg-

zaminacyjne takiego komentarza nie mogą sformułować.(M. K Szmigel,

,t. Rappe,.z0gs, s. sÓ). AIe potrafi4 tego dokonać nauczyciele,ktÓtzy na biez4co

śledzi postępy dokonywane przezkazdego z wychowankÓw. Tak więc przede

wszysttim w ich gestii |ezy rnozliwoŚć zmienienia dominuj4cej dziś w szkołach

aya <tytci treści ks]tatcenia w dydakĘkę postępÓw ucznia. W tym miejscu nalezy jed.

nak zaznaczyĆ, że postępÓw w odniesieniu do poszczegÓLnych uczniÓw jest za-

zwyczaj zrÓznicowany. bokonany przez tych ,,s|abszych,, okazuje się mniejszy,

niz dokonan y ptzez uczniÓw ,,Iepszych,, . Aczkolwiek zarazern odnotowanie

nawet niewielkiego postępu dokonanego przezuczniÓw z trudnościami w ucze-

niu się często jesiodbierane ptzez nlchjako sukces, sukces tym większy, ze zo-

stał dostrzezony i doceniony przez nauczyciela' A to może być szansą na pod-

niesienie ich moĘwacji do uczenia się (M. Groenwald, 2006, s.319).
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Tleści geoglaficzl|e na sprawdzianie po szkole
podstawowei jako ptzyczynek do refleksji

dydaktycznej

Sprawdzian szÓstoklasisty w załozenlu ma charakter ponadprzedmiotowy. Jego
głownymzałozeniem powinna być nie - selekcja uczniÓw, ale ewaluacja ich osi4-
gnięĆ oraz ewaluacja pracy nauczycieli. Ewaluacja rozumiana jest w tym kon-
tekście nie jako kontrola czy ocena osiqgnięć, a,,e raczejjako oszacowanie warto-
ści  dotychczasowej szkolnej  nauki ,  ana| iza os ięgniętych wynikÓw dla
udoskonalenia przysz,tego uczenia się i nauczania. Uchybienia nie powinny
w tym kontekście deprecjonować wartości pracy ucznia i nauczyciela, ale wska-
zywać wybÓr drogi poprawy efektywności działari. Bez ujawnienia usterek, za-
stanowienia się nad przyczynami ich powstania, nie sposÓb bytoby ich usunqć.
Niestety, w naszej potocznej szkolnej rzeczywistości często wyniki sprawdzianu
to Ęlko stwierdzenie liczby uzyskanych punktÓw i porÓwnanie wyniku z tnny-
mi uczniami, innlmi szkołami, gminami, miastami, wojewÓdztwami,bez auten-
tycznego myślenia o przyczyr.ach niskiej ilości punktÓw w obrębie sprawdza-
nych umiejętności i o sPosobach zaradzeniu temu, choćby Poprzez zmiany
w sposobach nauczania.

SprÓbujmy zatem podj4ć się ewaluacji osi4gnięć uczniÓw w zakresie wiedzy
geograficznej, trudnym do sprecyzowania na egzaminie ponadprzedmiotowym,
po etapie nauczania, gdzie uczniowie nie zetknęli się jeszcze z przedmiotem
o nazwie geografia. Elementy geografii pojawiajq się na zajęciach z przyrody.
Natomiast zakres sprawdzianu obejmuje sprawdzenie umiejętności określonych
standardami z wykorzystaniem treści podstawy programowej wszystkich ptzed'
miotÓw, rniędzy innyrni przytody.

WśrÓd standardÓw znajduj4 się umiejętności przydatne w uczeniu się geo-
grafii, np. w ramach standardu CZYTANIE ucze . odczytuje (tzn. dostrzega tez
znaczenia, rozumie treść) między innymi proste teksty podręcznikowe, publicy.
styczne i popularnonaukowe, bez czego w ogÓle trudno mÓwić o uczeniu się,
nie tylko geograflt; odczytu;.e znaczenie podstawowych symboli występujęcych
w opisach diagramÓw, map, planÓw, schematÓw; odczytuje dane z tekstu
ŹrÓd\owego, tabeli, wykresu, diagramu, planu, mapy. W zakresie standardu
PISANIE oczywistym jest, że tÓwnież ucząc się geografii, ucze musi umieć
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formułować Swe wypowiedzi na temat i zgodnie z celem w formie pisemnej,

choćby jako sprawozdanie zwycieczki czy opis krajobrazu. SzczegÓInie uzy-

teczn4 w nauce geografii umiejętnością w zakresie tego standardu jest spotz4-

dzenie notatki,,w formie planu, tabeli, wykresu" oraz przedstawienie w postaci

graticznej danych zapisanych w tabeli (wyrazanie danych w postaci diagramu

słupkowego, prostego schematu, innego rysunku). Wazny w uczeniu się geo.

gtafil', ana|izujqcej przestfzenne tozmieszczenie zjawisk, iest standard ROZU-

MOWANIE' gdzie ucze , między innymi, sytuuje wydarzenia w przestrzeni;
domyśla sięprzyczyni przewiduje skutki wydarze bliskich zyciui swoim do-

świadczeniom; wf aśnia przyczyny i skutki zmian, ktÓre zachodzq w środowi-

sku w wyniku działalności człowieka. Tu rÓwniez sytuuje się zdolność samo-

dzielnego, krytycznego myślenia sformułowana 1ako wyraŻanie własnej opinii

i jej uzasadnianieprzy uzyciuodpowiednich argumentÓw. ,,Geograficzn4', umie-
jętności4 jest opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomoc4 planu,

mapy, prostego schematu, diagramu słupkowego czy innego rysunku; rozpo.

znawanie charakterystycznych cech i własności zjawisk, przemian, obiektÓw

przytodniczych, elementÓw środowiska; rÓwniez dostrzeganie prawidłowości,

opisywanie zjawisk o powtarzalnym charakterze, wnioskowanie o dalszymptze-

biegu zjawiska majqcego charakter prawidłowości oraz sprawdzanie toku rozu-

mowania naprzykł'adach. Przydatnę w zdobywaniu kazdej wiedzy jest umiejęt-

ność KoRZYSTANIA Z INFoRMACJI (4. standard) oraz \MYKoRZYSTYWANIA
wIEDzy W PRAKTYCE (5. standard), to zrtaczy posługiwanie Się poznanymi

terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku, wybie-

ranie ptzytz4dÓw słuz4cych do obserwacji i pomiaru, wykonywanie obliczeri

doĘcz4cych dtugości (np. według skali), temperatury, wykorzysĘwanie w sy-

tuacjach praktycznych i Stosowanie do rozwi4zania problemu własnoŚci zjawisk,

przemian, obiektÓw przyrodniczych i elementÓw środowiska; rozumienie wy-

korzystania zasadoszczędnego korzystania z energii i innych zasobÓw przyro-

dy oraz postępowania w środowisku przyrodniczym (Informator. . ',2005).

Sprawdzian szÓstoklasisty wydaje się zatem dysponować szerokim wachla-

rzem narzędzi spr aw dzĄqcych umiejętności geogr aficzne. Powirrno to wpływać

na podejście do uczenia się geografii nawyższych poziomach kształcenia. Przyj-

rzyjlny się obecności treści geograficznych na sprawdzianach oraz wynikom

uzyskiwanym ptzezuczniÓw w obrębie zada ,,geograficznych,, (pamiętając jed-

nak, ze sprawdzian Sprawdza umiejętności ponadprzedmiotowe).
W ,,In-formatorze. Sprawdzian w klasie szÓstej szkoły podstawowej w 2006

i2OO7 rcku,, (2005) znajdujemy szereg zadafibazuj4cych na treściach geograficz-

nych i sprawdzaj4cych umiejętności przydat^e w przyszłej nauce geografii. Do-

tycz4 one odczytywania informacji z mapy, obliczania odległości rueczywistej

na podstawie skali mapy (tu podano podziałkę liniową), analizowania mapy

oraz wykresu zaleznoŚci między czasem a ptzebytą odległościq i wnioskowania
na ich podstawie o miejscu pobytu o określonej godzinie, wykonywania diagra'
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mÓw, porzqdkowanie jezior według głębokości, obliczania średniej temPeratu-
ry, odczyĘwania danych z tabe|i, analizowania ich w celu wyboru najodpowied-
niejszych warunkÓw oraz dobierania argumentÓw potwierdzających wybÓr" Ęm
Samym zadania te potwierdzaj4 przydatność prostych geograficznych umiejęt-
ności w codziennym zyciu.

okazuje się jednak, ze, wydawałoby się, proste, elementarne umiejętności
geograficzne sprawiaję uczniom klas szÓstych duzy problem. Jak wykazały wy-
niki sprawdzlanu z 2005 i 2006 roku, niektÓre zadania zamknięte sprawdzajęce
umiejętności ,,geograficzne,, sytuowały się w nielicznej grupie zadan umiarko.
wanie trudnych, podczas kiedy większość zada ' było łatwych! Trudność spra.
wia uczniom okreśIanie kierunkÓw na planie lub mapie (standard: czytanie).
W 2005 r. było ĘIko 64,7% odpowiedzi prawidłowych, w 2006 - 707o. Wydaje się
to dziwne w zestawientu z zadaniem dotycz4cym wskazania wspÓłrzędnych
obiektu przedstawionych w formie literowo _ cyfrowej, ktÓre prawidłowo roz-
wiązało 95,4% uczniÓw.leszcze trudniejsze s4 zadania sprawdzające umiejętno-
Ści matematyczne mające zastosowanie w geografii - obliczanie odległoŚci rze.
czywistej na podstawie skali mapy czy obliczanie rÓznicy temperatury (standard:
wykorzystywanie wiedzy w praktyce) . Rozwt4zywalność tych zada ' _ odpo-
wiednio: 55% i48%. Wszystkie te zadania to zadania zamknięte typu wielokrot-
nego wyboru.

Moja refleksja dotyczy ujęcia tego typu zagadnieri na lekcjach. Zestawienie
z zadaniem o wspÓłrzędnych jest tu nieprzypadkowe. Uczniowie nie spotykaj4
sięczęstonalekcjach ztegotypu wspÓłrzędnyrni,raczej podczas #Y.w okręty,,
lub na uzywanych w zyciu pozaszkolnym planach miast i mapach turystycz-
nych. Mimo to doskonale sobie poradzili. Moze zatem szkoła, wpajaj4c pewne
procedury, podajqc instrukcje postępowaniasztucznym, szkolnymjęzykiem,nisz-
czy motywację do korzystania z wyPracowanych samodzielnie rozwiązan; tym
Samym ucz4c bezradności w rozwiązywaniu problemÓw,,wptowadzanych,,
w szkole w określonym kontekście, gdy pojawiq się nowe, nieprzewidziane szkol-
nymi wzorcami sytuacje. Moze zbyt kurczowe trzymanie się programu, kolejno-
ści wprowadzanych zagadnieri powoduje, ze po zaltczeniu na ,,klasÓwce,, dane-
go dzia|u, nie wraca się juz do ,,przerobionych,' zagadnie , w związku z czym
nie maj4 one zadnego zastosowania w praktyce. Tu przypomina się sakramen-
talne uczniowskie ,,ale tego jeszcze nie było,,, kiedy uczeri oczekuje gotowej in-
strukcji w każ'dej sytuacji, albo,,to było przecie z na pocz4tku roku,,.

W,,Informatorze...,' (2005, s. 4) przestrzega się przed ,,podporzqdkowywa-
niem szkolnych systemÓw oceniania sprawdzianowi zewnętrznemu. Mogłoby
się to rÓwnać zubozeniu sposobÓw oceniania i niekorzystnie wpływać na we-
wn4trzszkolne ocenianie uczniÓw,,. Podobnie mozna by przestrzec przed ćwi-
czeniem na lekcjach tylko umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie szÓsto-
klasisty. Im bardziej rÓznorodne metody pracy będzie stosować nauczyciel, im
bardziej zrÓznicowane zadania stawiać będzie przed uczniem, im bardziej zaufa
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umieiętnościom uczniÓw także tym spoza szkoły, tym lepiej poradzą sobie jego
uczniowie nie tylko na egzaminie, ale w rÓznych zyciowych sytuacjach.

Najprostsza odpowiedź na pytanie o niskie wyniki w zakresie niektÓrych
umiejętności geograficznych to: ,,Nie nauczylisię,,, a|bo, ze strony wł'adz oświa.
towych lub rodzicÓw: ,,Nauczyciel nie nauczył,, . Ale takie odpowiedzi prowo-
kujq pytania: ,,D|aczego się nie nauczy|I?,, , ,,D|aczego nauczyciel nie nauczył?,,
Na takie pytania nie ma prostej odpowiedzi. Trzeba by przeanalizować cały pol-
ski system oświatowy, podejście do nauczania geografii wypracowane przez cał.e
pokolenia, metody nauczania, język używany na lekcjach, treść progranrow
i podręcznikÓw do przyrody, metody ptacy otaz zakres wiedzy uzywanei juz
w nauczaniu zintegrowanym, na poziomie klas I-III. Mimo wszystko warto po-
kusić się o prÓbę odpowiedzi. Zastanowić się nad zmianąprzynajmniej swojego
osobistego, nauczycielskiego systemu kształcenia i własnej fl|ozofli nauczania.
Wydaje się, ze sprawdzian szÓstoklasisty nie jest tak wazny jak egzamin matu-
ralny, ktÓry określa drogę zyciow4, a|e trzeba zdać sobie sprawę/ Ze ten spraw-
dzianprzygotowuje uczniÓw do wyboru sposobu uczenia sięw przyszłości. Czy
będzie to system ,,3 Z,, : ,,zdać, zakuĆ, zapomnieć,, , dla zdobycia doraźnej korzy-
ści, nastawiony na jednor azowy efekt w postaci oceny? Czy będzie to oczekiwa-
nie na podanie przez kogoś innego określonego zasobu wiedzy i bezradność
w nowej sytuacji? Czy będzie to samodzielne poszukiwanie wiedzy, korzystanie
z riej poza szkołę i ufanie własnym przemyśleniom?

Spis literatury:

. Informator z aneksem dla uczniÓw ze specyficznymi trudnościami w ucze-
niu się. Sprawdzian w klasie szÓstei szkoly podstawowej w 2006 i2007 roku,
2005, CKE, Warszawa.

. Sprawdzian 2005. Sprawozdanie, 2005, CKE, Warszawa.

. Wyniki sprawdzianu 2006 (informacja dla uczriÓw, ich rodzicÓw i nauczycieli),
2006, CKE, Warszawa.

Adam Hibszer, JÓzef Soja

Treści geograficzt|e
na egzaminie gimnazjalnym

(częś ć m ate ma Ę czno - pt zyr o drricza)

Wprowadzenie

Minęło pięć lat od momentu, w ktÓrym, dzięki reformie systemu edukacji'
w naszym kraju weszły w Ęcie powszechne egzaminy zewnętrzne. Wiosn4 2002 r.
uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej pisaii sprawdzian, zaś uczniowie
trzecich klas gimnazjÓw przyst4pili do egzaminu gimnazjalnego (część pierw-
sza - humanistyczna obejmowała wiedzę i umiejętności z języka polskiego, hi-
storii, wiedzy o społeczeristwie, plastyki, muzyki i ściezek edukacyjnych), częśĆ
druga - matematyczno-przyrodniczasprawdzała wiedzę i umiejętności z mate-
matyki, biologii, chemii, fizyki z astronomiq, geografii oraz ściezek edukacyj-
nych). W tym samym roku wystartowałarÓwniezNowa Matura. Ale ze względu
na zamieszanie o charakterze otganizacyjnym wokÓł tego egzaminu do matury
w nowej formule przyst4piło niewielu Ówczesnych absolwentÓw szkÓł średnich.

Podstaw4 prawn4 do przeprowadzenla egzaminÓw zewnętrznych fiednoli-
Ęch w całej Polsce) były opublikowane wcześniej standardy wymagari egzami-
nacyjnych (Dz. U. 22001, r. m 92po2.1020). Ujednolicone kryteria punktowania
oraz ocena prac uczniÓw przez egzaminatorÓw zewnętrznych (nauczycieli nie
będących pracownikamiszkoły, do ktÓrej uczęszczali uczniowie oraznauczycie-
li akademickich) było nowości4 w polskim systemie oświaty.

W wyniku reformy oświaty geografia jest przedmiotem nauczanym w gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjaInych. Tieści geograficzne s4 rÓwniez obecne
w szkole podstawowej, wchodzqc w skład przedmiotu ptzyroda. }ako przed-
miot maturalny, geografia moze być zdawana zarÓwno jako przedmiot obowi4z.
kowy jak i dodatkowy (w 2006 r. była najczęściej wybieranym przedmiotem
z Btupy przedmiotÓw obowiqzkowych do wyboru - co trzeci zdaj4cy maturę
w Polsce wybrał geografię). Sukcesy i porazki zdaj4cych geografię s4 przedmio-
tem rÓznych opracowari. S4 to zatÓwno raporty przy1otowywane przez CKE
i okręgowe komisje egzaminacyjne i bazuj4ce na nich teksty (M. K. Szmigel,2004;

|. Soja, T. Wieczorek,2005) jak i publikacje autorÓw spoza Systemu egzaminowa-
nia zewnętrznego (J. WÓjcik, 2005). Analiza pięciu lat egzaminÓw wydaje się
wystarczajęca do wyci4gania pierwszych wnioskÓw dotycz4cych m.in. miejsca
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treści geograficznych w systemie egzaminowania zewnętrzne1o. Majęc na wzg\ę-
dzie fakt, iz geografiajest osobnym przedmiotem szkolnym dopiero na etapie
gimnazjum, autotzy opracowania skupili się na zadaniach geograficznvch wy-
stępujqcych w części matematyczno-przyrodniczej egzamtnu gimnazjalnego.

Sprawdzian po szkole podstawowej i egzaminy gimnazjalne sq ponadprzed-
miotowe. Informacja zwtotna z tych egzaminÓw jest porz4dkowana i przedsta-
wiana według ponadprzedmiotowych standardÓw wymagari. Wychwycenie
treści przedmiotowych wymaga uwaznej analizy arkuszy egzaminacyjnych. Nie
zawsze treści egzaminacyjne dajq się jednoznacznie przyporzqdkować do okre-
ślonych przedmiotÓw nauczania, co tylko potwierdza ponadprzedmiotowy cha.
rakter tych egzaminÓw Wydaje się, ze przeprowadzona przez autorÓw analiza
materiałÓw z|at2002-2006rnoze dać w miarę pełny obrazzawartościtreści geo-
graficznych na egzaminie gimnazjalnym. Dzięki niej mozemy szukać odpowie-
dzi na następuj4ce pytania:
1. Jakie jest miejsce geografii jako przedmiotu szkolnego na egzaminie gimna-

zjalnym?
2. Jak duzy jest udział, treści geograficznych w arkuszach gimnazjalnych?

W jaki stopniu wiedza geograficzna decyduje o ostatecznym sukcesie lub
porażce zdajqcego?

3. Jaki ;.est zakres treści geograficznych sprawdzanych na egzaminie gim-
nazjalnym? Czy po pięciu latach egzaminowania mozna zauwazyć tendencję
ograniczania tematyki zadail geogr aftcznych do wybranych wiadomości
i umiejętnoś ci z naszego przedmiotu?

4. Czy zadania egzaminacyjne sę trafne nie tylko w odniesieniu do standardÓw
gimnazjalnycĘ ale i do treści geograficznych nauczanych w gimnazjum?

5. }aki typ i jakie formy zada o treściach geogtaficznych dominuj4 na egzami-
nie gimnazjalnym?

6. Jakie źrÓdła in-formacji sq najczęściej wykorzystywane w zadaniach dla spraw-
dzenia opanowania osiqgnięć z zakresu geografii przez zdaj4cych?

7. Czy egzamin gimnazjalny w obecnej formule dostarcza wyczerpu1ących in-
formacji o poziomie opanowania treści geograficznych przez zdaj4cych?

CharakterysĘkazadafi testowych na egzaminie gimnazjalnym w części mate-
maĘczno-pr zyt o dniczej

Analiza zada z testÓw egzaminacyjnych z lat2002-2006 pozwa|awyrÓżniĆ na-
stępujęce ich grupy:
1'. Zadania spr aw dzające opanowanie wył4cznie umiejętności ponadprzedmio-

towych (kształconych w ramach kazdego przedmiotu z gtupy matemaĘcz-
no-przyrodniczej); materia| źrÓdłowy do zadania moze pochodzić z jednego
z Ęch przedmiotÓw; takie zadaria zazwyczaj reprezenfuję obszar standardu II.

2. Zadania sprawdzajqce opanowanie wiadomości i umiejętności kształconych
wył'4cznie w ramach określonego przedmiotu.
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3. Zadania sprawdzające opanowanie wiadomości i umiejętności z co najmniej
dwÓch przedmiotÓw (do ich rozwi4zariapotrzebna jest wiedza np. z geogra-
fii i z chemii); takie zadatia często reprezentujq obszat standardu TV.

Przedmiotem niniejszej ana|lzy s4 zadania za7iczone przede wszystkim do gru-
p y  2 i 3 .

Testy egzaminacyjne z|at2002-2006|iczyły od 34 do 36 zada (tab. 1). WśrÓd
nich były zadania geograficzne. W ci4gu pięciu lat zdaj4cy rozwi4zYwali ogołem
28 zada z zakresu geografii. Nalezy zauważyĆ, ze ich liczba w poszczegÓlnvch
latach nie była stała. Podobnie zmienna była waga treści geograficznych. Z obli-
cze wynika, Ze średnio wynosiła 14%. Podobny udzta| maj4 pozostałe przed-
mioty przyrodnicze: biologia, chemia i fizyka. Na sukces zda14cegc: największy
wpływ ma matematyka (waga=41%).

Tabela 1. IJdział zada sprawdzaiqcych opanowanie wiadomości i umiejętności z geografii na

egzaminie gimnazjalnym w latach 200f-2006

Rok

Liczba zada w teście Udział zadan z

geografii W teście

(w o/.)

Udział zadah

geograficznych

w punktacji za test

(w "/.\
ogÓłem z geografii

2002 36 5 't4 1 4

2003 Ó+ t c 1 4

2004 J4 Ą 1 2 1 0

2005 35 7 20 1 8

2006 Ó4 7 21 1 4

ogołem |  / o 28

Srednio 34,6 5,6 16,4 1 4

ZrÓdlo: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacfnychz|atf002_2006'

Z planÓw testÓw egzaminacyjnych z \ata 2002-2006 wynika, ze średnio naj.
więcej punktÓw czy\i 15 mozna by|to zdobyć za zadania z obszaru standardu I.
Daje to 30% ogÓłu punktÓw mozliwych do uzyskania za caty test (ryc. 1). Nieco
mniej, bo 25% i 28% punktÓw mozna było zdobyć odpowiednio za zadania te-

prezentuj4ce standard II i III. Zadania geograficzne reprezentuj4 w arkuszach

wszystkie obszary standardÓw (ryc,2). Najwięcej zada geogtaficznych odnosi
się do standardu II (Wyszukiwanie i stosowanie in{ormacji). otwartym pozosta-
je pytanie, czy takzrÓznicowan aLiczba zada geograficznych w poszczegÓlnych
standardach może być wynikiem specyfiki naszego przedmiotu.

Testy gimnazjalne sktadaj4 się zarÓwno z zada otwarĘch jak i z zadafl za-

mkniętych. Więcej jest zadari zamkniętych , zazwyczaj powyż:e125. S4 to z reguły
jednopunktowe Zadania wyboru, dlatego za ich poprawne rozwi4zanie mozna
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lZadania ogolem

AZadania

Tabela 2. Udzial zadafi

minie gimnazjalnym w

otwartych i zamkniętych z geografli w ogÓlnej |iczbte zadan na egza.

latach 2002-2006

.g

t ' v
o

N

! 3 0.o

a 2 0
s

1 0

Rok

Liczbazada otwartych Zadania

otwarte z

geografii

w "/"

Liczba zad an zamkn iętych Zadania

zamknięte z

geografii

w o/o

ogołem z geografii ogÓłem z geografii

2002 1 0 1 1 0 26 4 l 5

2003 I 0 0 25 5 20

2004 9 1 1 1 25 o 1 2

2005 9 1 26 6 zÓ

2006 I 0 0 26 7 27

ogołem +o 128 25

Srednio 9,2 0,6 6,4 25,6 J 19,4

ZrÓdło: opracowmie własne na podstawle arkuszy egzaminacyjnych z |at f002-2006

I1ość i jakość informacji o osiagnięciach zdajqcych , otrzymana na podstawie
ana|izy rozwi4za 'zada 'zamkniętych nie dorÓwnuje tej, ktÓr4 mozna otrzymać
analizujęc rlzwiązania zadan otwartych. Nie negujęc faktu obecności tak duzej
|iczby zadai-t zamkniętych z geografIi, mozna się zastanawiaĆ czy akurat one
najlepiej nadaią się do mierzenia Stopnia oPanowania niektÓrych zt'ożonych
umiejętności z tęgo przedmiotu.

Ciekawych wnioskÓw dostarcza ana|iza wykorzystanego w zadaniach egza-
minacyjnych materiału ŹrÓdłowego. okazuje się, ze w |atach 2002-2006 spośrÓd
28 zada 'geograficznych aź:23 posiadały materiał źrÓdłowy (tab. 3). WśrÓd nich

Tabela 3. Wykorzystanie materiału źrÓd|owego w zadaniach z geografii na egzaminie gimna-
zialnvm w latach f002-2006

Rok

Liczba zadaó

bez materiału

zrÓdłowego

Liczbazada z

materiałem

ŹrÓdłowym

Liczba zada , w ktÓrych Wykorzystano

jedno ŹrÓdło

informacji

dwa i więcej ŹrÓdeł

informacji

2002

2003 'I 0

2004 'I

2005 'I
o 0

2006 0 7 o

ogołem 5 23 22

Srednio 'I 4,6 4,4 o,4

Ryc. 1. Udział standardÓw wymagari egz.aminacyjnych z przedmiotÓw matematy czno-przy-
rodniczych (w %) a udział treści guog*fi.'.'y.h pog..'po*u.ych według tych standaidÓw
w egzaminie gimnazjalnym w latach 2002_2006

ZrÓdło: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z|at2002_2006.

14

l t z

Ę t o
o
$ s

gn

Standard

Ryc.2. Liczba zada sprawdzaj4cych opanowanie treści geograficznych na egzaminie gimna-
zjalnym w latach 2002_2006 według stindardÓw wymagan egzaminacfnycil

ŹrÓdło: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacy|nych z |at 2002-2006.

uzyskać od 50% do 60% ogÓłu punktÓw za test. Pozostałe 40-50% punktÓw moz-
na otrzymać za popral//'n e tozwi4zanie zadar1 otwartych, z rcguły wielopunkto-
wych. WśrÓd nich dominuj4 z|ożone zad,ania sprawdzĄącl opanowanie
umiejętności matemaĘcznych. Analiza arkuszy egzaminacyj 'ny ch dowodzi, że
zadania geograficzne s4 zazwyczaj zadaniami 'u*k',ięty^i.ęźa. z1. W okresie
2002-2006 stanowiły one około 20% wszystkich zada zamknięĘch, podczas gdy
udział zada otwartych z geografii wynosił za|edwie 6,4%.

24

ZrÓdlo: Opracowanie wlasne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z lat 2002_2006
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były ptzede wszystkim zadaria reprezentujqce obszar standardu II. Umiejętno-
ści wyszukiwania i stosowania informacji sprawdzano 14 zadani ami z doł4czo-
nym materiałem źrÓdłowym z 1eografli. Były to przede wszystkim mapy/ często
2?,d.,:uproszczone i pozbawionu ..lukto.y.h elementÓw wiaściwych temu źrÓ-
dłu informacji. Za autorami zada ,, w zesiawieniu zawarĘrnw tub. 4, nazywa-
my te źrÓdła informacji mapami. Najczęściej była wyi<orzystywana mapa
poziomicowa.

Tabela 4. Krotność wykorzystania źrÓdeł informacji w zadaniach sprawdzających opanowa-
nie wiadomości i umiejętności z geogtafti na egzaminie gimnaz;'alnym * tutu.t, 2002-2006

Adam Hibszer, Jozef Soia

Rok
Mapa

POZtOmtCOwa

Inne mapy

(np. bez skali i/lub

siatki

kartograficznej)

Rysunek

(np' formy rzeżby

terenu)

KrÓtka informacja

srowna np.

Wyjaśnienie terminu

Wykres

20'02
I

2003 2 1

2004 I

2005

2006 5

Treści geograficzne na egzaminie gimnazja|nym (częśc matematyczno'przyrodnicza)

Tabela 5. Wykorzystanie materiału źrÓdłowego z geogral1t w zadaniach sprawdzai4cych opa-
nowanie umiejętności ponadprzedmiotowych na egzaminie gimnazialnym w latach 2002-2006

Rok Liczba zadaft Liczba punktÓw

2002

2003 0 0

2004 0 0

2005 4 4

2006 0 0

ogÓłem o 6

Srednio 1 , 2 1 . 2

ZrÓdło: C)pracon'anie własne na podstawie arkuszv egzaminacyInych z |at 2002'2006

Tabela 6. Krotność wykorzystania materiału ŹrÓdłowego z geografii w zadaniach sprawdzaj4-

cych opanowanie umiejętności ponadprzedmiotowych według rodzaju ŹrÓdeł na egzaminie

gimnazjalnym w latach 2002-2006

Rok Wykres Tabela z danymi

2002 0

2003 0 0

2004 U 0

2005 A 0

2006 0 0

ogołem

ZrÓdło: opracowanie wtasne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z |at 70of-f006.

Charakterystyka zad,a sprawdzających opanowanie geograficznych treści
kształcenia

Poniżej przedstawiona została uProszczona in{ormacja o wszystkich zadaniach
egzaminacyjnych z lat 2002_f006, ktÓre zdaniem autorÓw opracowania repre-
zentui4 treści kształcenia z zakresu geografii (tab.7), Poniższa tabela zawiera
informacje o czynności sprawdzanej zadaniem, standardzie, ktÓry zadanie re-
prezentuje olaz typie zadania (Z - zamknięte, o - otwarte).

Szybkiemu odszukaniu pełnej treści kazdego z zada w arkuszach egzami-
nacfnych słuzy podanie roku, w ktÓrym zadante zostato zastosowane na egza-
minie oraz jego numeru w teście. Wymiar ilościowy ponizszego opisu Stanowiq
wartości wskaŹnika łatwości, obliczone dla populacjt zdaj4cych z wojewÓdztwa
śląskiego. Wartości te pochodzą z taportÓw opublikowanychprzez oKE Jaworz-
no. Zadania zostały opisane w porz4dku chronologicznym.

Źr'Ódło: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z|at2002-2006

. 
W zadantach sprawdzaj4cych umiejętne stosowanie terminÓw, pojęć i proce-

dur z zakresu przedmiotÓw matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w prak-
tyce zyciowej i dalszym kształceniu (obszar standardu I) wvkorzvstvwano
zazwyczai rysunki odnosz4ce się do treści z zakresu geografii i;zyczne1..Przed-
stawiały one na przyk|ad formy rzeźby terenu. w czterech spojrod 28 zad,ai.t
geograficznych zdajqcy musiał wykorzystać zarÓwno źrÓdł.oinformacji jak i po-
siadane wiadomości. W zadaniach z geografii nie wykorzystano schematÓw,
fotografii i dłuższych tekstÓw.

W zadaniach sprawdzajqcych opanowanie wył4cznie umiejętności po-
nadprzedmiotowych (kształconych w ramach każdćgo przedmiotu z grupy ma-
tematyczno-przyrodniczej, np. czytanie wykresÓw) sporadyczniebył-wykorzy-
stywany materiał źrÓd|owy z geograf|i (tab.5,6).

26 27



Adam Hibszer, JÓzeł soja

Tabela 7. CharakterysĘka zadari geograficznych na egzaminie gimnaziabrym w latach 2002-2006

Wykonywana czynność

7 deiacv'

Standard Rok Nr
zadania
W teście

TYP
zadania

ŁatwoŚĆ
zadania
wwoj.

okreś|a ka|endarzowe pory roku na połku|i
nnh rdniowei

i l l 2002 7 o,27

okreś|a rożnicę wysokoŚci na podstawie

maDV ooziomicowei

l l 2002 1 7 z 0,8

dokonuje porownania przekroju gÓry z mapą
Doziomicowa

l l 2002 1 8 o.7

oblicza temperaturę powietrza u podnÓia

aÓrv na podstawie dostarczonvch informacii
i l l 2002 1 9 z 0.67

korzystając z rysunku przedstawiającego

izobaty:
-Laznacza obszar uwzg|ędniając odpowiedni

kierunek geograficzny i odpowiednią

głębokoŚĆ'
.r.lĆ7Vtt Iic mekŚVmaIna ołehokość ieziora

tl 2002 30

na podstawie analizy wykresu liniowego
wskazuje miejsce w Polsce, w ktorym jest

nainiŹsza temoeratura wrzenia wodv

2003 0,5

na podstawie analizy map wskazuje
kierunek geograficzny, z ktÓrego napłynęły
masv powietrza przynoszące opady

t l 2003 z 0,8

wy|(azując s|ę znaJomosc|ą rozmIeszczenIa
dużych miast W Po|sce oraz anaIizując
mapę, wskazuje miasta, w ktÓrych były
naiobfilsze oDadv

l l 2003 24 0,76

wskazuje przYczyny niskiego zaso|enia wÓd
Morza Battvckieoo

l t l 2003 25 z 0,77

przyporządkowuje form ŻeŹby terenu do
orocesÓw. w wvniku ktÓrvch oowstałV

2003 3 1 z 0,59

Wskazuie skaIe naidokładnieiszel maDV 2004 1 z 0.72

korzyslając z rysunku wskazuje proces
egzogeniczny charakterystyczny dla
meandruiacei rzeki

2004 1 2 z 0,64

(ozpoznaje na rysunku lyp wybrzeŻa
morskieoo

2004 25 z u,0

na podstawie odczytanych z rysunku i
dostarczonych informacji oblicza rozciągłośÓ
rÓwnoIeżnikowa Po|ski

l l 2004 o o,37

korzystając z mapy okreś|a kierunek marszu
na podstawie azvmutu

il 2005 9 L n Ę o

okreś|a przyb|iżoną odległoŚÓ w terenie na
no.|Śtawie maoV

t l 2005 1 0 z 0,54

korzystając z mapy określa kierunek
oeooraficznv

t l 2005 1 1 o,7

na podstaWie opisu zachodzących z'iawisk
astronomicznych i rysunku wskazuje
szerokośÓ qeoqraficzną

i l l 2005 1 5 Z 0.44

rreści geograficzne na egzaminie gimnaz,ia|nym (część matematyczneptzy|odnicza)

I 2005 1 6 z 0.67

lokalizuje na mapie pa stwa sąsiadu'iące z
Pn|ŚkA

t l 2005 27 z o,44

na podstawie analizy schematycznego

rysunku przedstawiającego potudniki oraz
w|asnej wiedzy określa czas We wskazanym
micicnr r ne Tiomi

IV 2005 30 o 0,3

na podstawie dostarczonej oraz Własnej
wiedzy okreś|a czas okrążenia Ziemi przez
ć 6 ł 6 | i + ^  ^ 6 ^ ć } Ą ^ i ^

i l l 2006 V z 0.s9

na podstawie dostarczonei informacJi oraz
własnej wiedzy okreś|a kierunek ustawienia
antenV sate|itarnei na Ś|aSku

i l l 2006 1 0 z 0,59

na podstawie mapy poziomicowej okreŚla
wvsokośc wzo|edna ounktu

l l 2006 1 1 o,75

na podstawie mapy poziomicowej okreś|a
wvsokoŚć bezwzoIedna ounktu

t l 2006 12 z o.72

na podstawie układu poziomic na mapie
wskazuie forme terenu

t l 2006 1 3 Z 0,54

na podstawie Układu pofiomic na mapie
rłckazl lip fnrma łaranl l

t l 2006 1 4 z 0,48

na podstawie dostarczonej informacji oraz
własnej wiedzy ob|icza czas WejŚcia na
ą,a7\]ł

IV 2006 t o L o,4

ZrÓdło: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z |at 2002-2006.

Ana|iza wszystkich 28 zada pozwald stwierdzić, iz są pewne treści geogra-
ficzne, ktÓre preferu)q autorzy zada ' egzaminacyjnych. Wynika to ZaPewne
z charakteru standardÓw wymaga , a po części Ze specyfiki przedmiotu, jakim
jest geografia.

Występujące W testach gimnazjalnych zadania geograficzne podzieliliśmy na
dwie grupy. Do pierwszej znichzaIiczyliśmy te zadania, ktÓre sprawdzajqprzede
Wszystkim opanowanie wiadomości z zakres|7 geografii. Mimo, ze do nich był
do|qczony materiał źrÓdł'owy, to podstaw4 pomyślnego ich rozwi4zania było
opanowanie wiadomości 8eo8Taficznychprzezzdajqcego. Druga, liczniejsza gru.
pazada(\,Sprawdza ptzedewszystkim opanowanie umiejętności geograficznych
(wśrÓd nich zostały wyrÓznione trzy podgrupy, zawieftj4ce zadania odnosz4ce
się do najczęściej sprawdzanych umiejętnoŚci).

Ponizej przedstawiono wykaz czynności, sprawdzanych tak pogrupowany-
mi zadaniami, uzupełniony informacją o typie zadania otaz o wartości wskaŹni-
ka łatwości d|a zdających z wojewÓdztwa ślqskiego. Pogrubion4 czcionka
zaznaczono te czynności, dla ktÓrych wskaźnik łatwości wynosi co najmniei 0'7.
Na tej podstawie mozna wnioskować, że wiedza zdających z za|<resu treści kształ-
cenia/ sprawdzanych zadaniem jest wystarczaj4ca, aby bez przeszkÓd podejmo-
wać kształcenie na wyzszych etapach edukacji.
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Grupa I. Wiadomości i ich rozumienie

Wykonywana czynność

Zdający:

Tvp
zał1anie

Łatwość

zadania

w woj.

ś|askim

okreś|a kalendarzowe pory roku na połku|i południowei 7 o,27
wskazuje plzyczyny niskiego zaso|enia wÓd Morza
Baftyckiego

z o,77

pzyporządkowuje formy zeź:by terenu do procesow, w wyniku

ktÓrych powstały
z n Ą o

wskazuje skalę najdokładniejszej mapy z o,72

Korzystając z rysunku wskazuje proces egzogeniczny
charakterystyczny d|a meandrującej rzeki

z 0,64

rozpoznaje na rysunku typ wybrzeŻa morskiego z 0,6
na podstawie opisu zachodzących zjawisk astronomicznych i

rysunku wskazuje szerokość geograficzną
z 0,44

wskazuje cechę południkÓw z 0,67

na podstawie dostarczonej informacji oraz własnej wiedzy

okreś|a czas okrążenia ziemi przez sate|itę geostacionarnego
z 0,59

na podstaw|e dostarczonej informacji oraz własnej wiedzy

okreŚ|a kierunek ustawienia anteny sate|itarnej na S|ąsku
z 0,59

Analiza zada z testÓw gimnazjalnych wskazuje jednoznacznie na pomijanie
materiału nauczania z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Wydaje się,
ze jest to konsekwencjq faktu, iz geografia jest traktowana na egzaminie jako
przedmiot wyłącznie przyrodniczy. Jest to niebezpieczna sytuacja, ktÓra moze
utrwalać przekonanie, iż uczniowie korlczqcy gimnazjum, a zwł'aszcza ich na-
uczyciele, mogą pomijać w kształceniu łekcyjnym zagadnienia społeczno-go-
spodarcze.

Wszystkie zadania, ktÓre zaliczono do tej grupy, s4 zamknięte. Większość
z nich to zadania wielokrotnego wyboru. Zdarzajq się rÓwnież zadania na do.
bieranie. Brak odpowiednich badari uniemozliwia wydawanie jednoznacznych
opinii, na ile ten typ zada sprzy1a (lub nie) piszqcym egzamin. Wydaje Się, ze
zastosowanie zada otwartych dałoby bardziej szczegÓ|owe i pogłębione infor-
macje o rzeczywisĘm poziomie opanowania wiadomości z geografiiptzez zda-
j4cych egzamin gimnazjalny.
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Grupa II. Umiejętności

A. Umiejętność określania kierunkÓw geograticznych na podstawie mapy

Zdający.'

TYP

zadania

Łatvvośc

zadania

w woj.

ś|ąskim

korzystając z mapy określa kierunek marszu na podstawie

azvmutu
z 0,59

korzystając z mapy określa kierunek geograficzny z o,7

na podstawie analizy map wskazuje kierunek geograficzny, z

ktÓrego napłynęły masy powietrza przynoszące opady
z 0,8

Ta typowo geograficzna umiejętność, ćwiczona juz na lekcjach przyrody| |est
rÓwniez sprawdzana na sprawdzianie po szkole podstawowej. Oczywiście, o ile

pozwa|ana to moĘw przewodni testu. Do tej pory zdarzy|o się tak w 2002,2005
i 2006 roku. Uzyskane wyniki zarÓwno na sprawdzianie jak i na egzaminie 6im-
nazjalnym pozwa|aj4 s4dziĆ, ze uczniowie dobrze opanowali tę umiejętnośc.

B. Umiejętność czytania rysunku poziomicowego na mapie

Zdający:

TYP

zadania

Łatwośc

zadania

w wol.

ś|ąskim

określa rÓżnicę wysokości na podstawie mapy

poziomicowej

z 0,8

dokonuje porÓwnania przekroju gÓry z mapą poziomicową z o,7
kozystając rysunku przedstawiającego izobaty:

-zaznacza obszar uwzg|ędniając odpowiedni kierunek

geograficzny i odpowiednią głębokość'

-odczytuje maksymaIną głębokośc jeziora

o 0,53

na podstawie mapy poziomicowej okreś|a wysokośc

wzg|ędną punktu

z o,7s

na podstawie mapy poziomicowej określa wysokośc

bezwzg|ędną punktu

z o,72

na podstawie układu poziomic na mapie wskazuje formę terenu z 0,54

na podstawie układu poziomic na mapie wskazuje formę terenu z 0,48
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Analiza testÓw egzaminacyjnych wykazała, ze umiejętność czytania rysunku
poziomicowego na mapie jest najczęściej sprawdzaną umiejętności4 geograficzną.
Zdający wykorzystują w tym celu uproszczorle czarno-białe fragmenty map, ktÓre
poza poziomicami zwykle nie zawierajq innych szczegÓł'Ów utrudniających im
interpretację układu poziomic. Inaczej jest na egzaminie maturalnym, gdzie zda-

iącv musi bardzo uważnie ana|izowaĆpoziomice często ,,ukryte,, w g4szczu wielu
znakÓw umownych-

C. Umiejętność wykonywania obliczeri na podstawie dostarczonych lub od-
czytanych z rÓznych źrÓdeł informacji

Zdający

Tvp

zadania

Łatwośc

zadania

w woj.

ś|ąskim

ob|icza temperaturę powietrza u podnÓza gÓry na podstawie

dostarczonych informacji
z 0,67

na podstawie odczytanych z rysunku i dostarczonych informacji

ob|icza rozciągłośc rownoleznikową Polski
o 0,37

okreś|a pzyb|iżoną od|egłoŚć w terenie na podstawie mapy z 0,54

na podstawie analizy schematycznego rysunku

przedstawiającego południki oraz własnej wiedzy określa czas We

wskazanym miejscu na Ziemi

o 0,3

na podstawie dostarczonej informacji oraz wtasnej wiedzy oblicza

czas wejścia na szczyt
z o,Ą

Łatwości zadafl, ktÓrymi sprawdzano w latach 2002-2006 opanowanie umie-
jętności wykonywania obliczefi, jasno wskazuj4, ze jest ona jedn4 z najtrudniej-
szych dla zdaj4cych. Zwraca uwagę fakt, ze najgorzej wypadły zadania
sprawdzające wykonywanie obliczeri z zakresu astronomicznych podstaw geo-
grafii.

osi4gnięcia uczniÓw z zakresu geografii ko czących gimnazjum sq za-
dowalaj4ce. WspÓtczynniki łatwości zada ' obliczone dla populacji zdaj4.
cych z wojewÓdztwa śląskiego przekraczają zwyk|e wartość 0'5. Najlepiej
opanowano umiejętnośct geograficzne kształcone juz w szkole podstawo-
wej - określanie kierunkÓw geograficznych i czytanie rysunku poziomico-

JZ

Treści geograficzne na egzaminie gimnazjalnym (częśc matematyczno-puyrodnicza)

wego na mapie. Słabiej wypadajq umiejętności wykonywania obliczeri,
zwł'aszcza z astronomicznych podstaw geogra{ii, oraz zastosowanie wiado-
mości geograficznych do wyjaśniania zdatze , zjawisk i procesÓw (obszar
standardu III).

osiągnięcia geograficzne uczniÓw w kontekście standardÓw wymagari egza-
minacyjnych

Kazde zadanie, ktÓre sprawdza opanowanie określonej treści nauczania danego
przedmiotu, przede wszystkim reprezentuje daną umiejętność określon4 ponad-
przedmiotowymi standardami wymagar1. Gdybyśmy pol4czyliwszystkie zada-
nia geograficznezlat2002-2006 w jeden test i pogrupowali je według standardÓw,
to okazałoby się, ze najsłabiej wypadły zadania, ktÓre reprezentuj4 obszar stan.
dardu IV (stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwi4zywania
problemÓw) (.yc. 3)' Sq to zadania trudne, ktÓrym mogq sprostać jedynie naj.
zdolniejsi uczniowie.

Ryc. 3. Łatwości obszarÓw standardÓw rePrezentowanych wył4cznie p,"",,uauni);:,--
ficzne w woj. śląskim

ŹrÓdło: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z |at 1002.2006'

Pozostawienie ana|izy wynikÓw z egzamlnuna poziomie standardÓw, bez
wchodzenia w pojedyncze zadania, ukrywa zarÓwno sukcesy (wskaŹnik łatwo-
ści powyzej 0,7\ jak i niepowodzenia zdajqcych. Przyktadem sę zadania z zakre-
Su standardu II (ryc. 4). Zadowalająca wartość średniej dla tego standardu,
Wynosz4ca 0,62, ,,ukrywa,, zatÓwno bardzo dobrze opanowane umiejętności
(wskaŹnik łatwości 0,8) jak i ewidentne porazki zdaj4cych (zadanie z 2004 roku
ma wskaŹnik łatwości poniżej 0,4).
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2002

Ryc. 4. Łatwości zad'an reprezentujqcych obszar standardu II na egzaminach gimnazjalnych
w woj. śl4skim w latach 2002-2006

ZrÓdlo: Opracowanie własne na podstan.ie arkusz1,egz.lminacyjn;lch z lat2Oo2-2oa6.

Ponizej (tab. 8) pogrupowano zadania geograficzne z poszczegÓlnych lat
według wielkości wskaŹnika łatwości. Zwraca uwagę brak zarÓwno bardzo
łatwych zada ' jak i bardzo trudnych. Ptzeważają zadania umiarkowanie
trudne.

Tabela 8. Liczba zada sprawdzaj4cych opanowanie wiadomości i umiejętności z geografii na

egzaminie gimnazjalnym według wielkości wskaŹnika łatwości

Rok
Bardzo trudne

(0,00 - 0,1 9r

Trudne

(0,20 - 0,4s)

Umiarkowanie

trudne

(0,s0 - 0,69)

Łatwe

(0,70 - 0,89)

Bardzo łatwe

(0,90 - 1,00)

2002 0 'l 0

2003 0 0 2 3 0

2004 0 1 0

2005 0 3 J 0

2006 3 o

ogołem U 7 9 0

') puedziały wskaŹnika łatlvości

ir6dło:optacowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z|at2Oo2-f006

Ó+

Treści geograficzne na egzaminie gimnazja|nym (częśc matematyczno-pzyrcdnicza)

Podsumowanie - wnioski

1. Geografia w girnnazjum jest jednym z pięciu przedmiotÓw Z9tuPy matema-
ty czno-przyrodniczych, dla ktÓrych obow i4zuj4 jednakowe standardy wy-
maga egzaminacyjnych.

2. Zadania egzaminacyjne reprezentui4ce Standardy wymaga ' sprawdzajq za-
rÓwno opanowanie umiejętności ponadprzedmiotowvch jak i wiadomości
i umiejętności typowych dLa poszczegÓlnych przedmiotÓw. Egzamin gimna-
z1a|ny wyrnaga od zdaj4cego nie tylko opanowania umiejętności geograficz-
nych, ale i wykazania się wiadomościami z geografii.

3. W testach Stosunkowo rzadko występujq zadania, ktÓrych rozwi4zanie wy-
maga zastosowania wiedzy z dwÓch lub więcej przedmiotÓw (standard IV).
Ich rozwi4zywanie sprawia zdaj4cym z reguty najwięcej problemÓw. W ta-
kich zadaniach wiedza geogratrczna jest często ł.4czona z wiedz4 matema-
tycznq.

4. Tieści geograficzne maj4 kilkunastoprocentowy udział' w arkuszach egzami-
nacyjnych, co stawia nasz przedrniot na rÓwni zbio|ogią, chemi4 i fizyką.

5. Zadania geograficzne na egzaminach gimnazjalnych s4 w większości zamknię-
te, co czyni ana|izę jakościową, a więc i informację zwrotn4 dla ucznia i na-
uczy ciela, niezwykle ubog4.

6. Zaliczenie geografii do grupy przedmiotÓw matematyczno-przyrodniczy ch
skutkuje wyt4czeniem ze spraw dzania treści Społeczno-ekonomicznych (Za-
rÓWno w wymiarze wiadomości jak i umiejętności). Mozna się zastanawiać
na ile ten fakt moze wpływać na realizację programÓw nauczania W Szkołach.

7.Wydaje się, ze egzamin gimnazjalny sprawdza głÓwnie te umiejętności, ktÓre
sę ćwiczone jużna lekcjach przytody w szkole podstawowej. Mozna je uwa-
zaĆ zanajbardziej typowe dla geografii. W pojedynczych przypadkach moz-
na mieć zastrzeżenl'a co do trafności przedmiotowej zadan, na pewno
zgodnych z ponadprzedmiotowymi standardami wymagaó.

8. Najczęściej wykorzystywanym materiałem ŹrÓdłowym W zadaniach geogra-
ficznych sq uproszczone mapy. Zawierają one zwykle tylko te elementy, ktÓre
sq niezbędne dorozwiązania danego zadania.

Na zakoriczenie niniejszego szkicu mozna postawić pytanie o Sens wpro-
wadzenia przedmiotowych standardÓw wymaga z geografii po gimnazjum.
Co jakiś cZaS Wraca bowiem dyskusja na temat standardÓw przedmiotowych.
Za ich sformułowaniem i ewentualnym wdrozeniem jest wiele argumentÓw
,,za,, jak i ,,przeciw,,. Doświadczenie minionych pięciu lat egzaminowania
wskazuje na potrzebę wprowadzenia takich standardÓw z geografii w wy.
miarze wiadomości. Wydaje się, że uchroniłoby to zainteresowanych (uczniÓw
oraz nauczycieli) od szukania odpowiedzi na pytanie: jakie treści z zakresu
geografii mog4 być na kolejnym egzaminie? Wydaje się, ze po pięciu latach
egzaminowania zewnętrznego jeszcze nie do korica wiadomo, ktÓre treści
geograficzne są najwazniejsze i powinny być uwzg|ędniane w zadaniach.
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Korzystaj4c z ptzykładÓw z lat 2002-2006 można zapytać na ile trafne było
zadanie wymagaj4ce obliczenia rozciągłości rÓwnoleznikowej Polski lub inne
- sprawdzające znajomość typÓw wybtzezy. Tego ostatniego nie powstydził.
by się test maturalny z geograflt!
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Mariola Tracz

Wiedza i umiejętności uczniÓw z geogrrafii
w świetle wynikÓw egzaminu girnnazjalnego

w latach 2002-2006

Wstęp

Egzamin gimnazjalny dla uczniÓw klas trzę6ięfi wprowadzony od roku szkolne.
go 2007/2002 sprawdza programowe osi4gnięcia z treści kształcenia zapisane
w ,,Podstąwie programowej ksztatcenia ogolne1o dla szkÓt podstataowych i gimnazjum,, .
Przedmiotem badania sq umiejętności i wigd2ą zapisane w standardach. Egza-
min ma formę pisemn4 i obejmuje dwie części: humanistycznq i matematyczno-
przyrodniczą. Ucze moze uzyskać za obie części egzaminu maksymalnie 100
punktÓw po 50 punktÓw zakazd4 częśĆ. Wiedza i umiejętności geograficzne
sprawdzane s4 w części matematyczno-prly16fl niczej egzaminu zewnętrznego.
Do głÓwnych umiejętności nalez4: stosowąnią terminÓw, pojęć i procedur z za-
kresu przedrniotÓw matematyczno-Przyrodniczych, wyszukiwanie i stosowa-
nie informacji, wskazywanie i opisywanie faktÓw zwt4zkÓw i zaIeżności oraz
stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwi47ywania problemÓw.

W artykule przedstawiono wyniki bąda dotycz4ce poziomu osiqgnięć
uczniÓw z geografli na poziomie gimnazjup. Ce|em prowadzonych badari było
ustalenie:
a) zakresu osi4gnięć z geografii sprawdąąnych na egzaminie gimnazjalnych

w świetle podstawy programowej i standardÓw kształcenia w latach 2002-2005;
b) poziomu wiedzy i umiejętności uczniÓw k|as III gimnazjum w wojewÓdz-

twach lubelskim, małopolskim i podka1pą6ftim w świet|e uzyskanych wyni-
kÓw na egzaminie gimnazjalnym w azęści matematyczno-przyrodniczej
w latach 2002-2005.

Badaniami objęto osi4gnięcia uczniÓw z 9eografii w wojewÓdztwach lubelskim,
małopolskim i podkarpackim, będqcych w obszarze działania okręgowej Komi'
sji Egzaminacyjnej w Krakowie.

W badaniach posłuzono się metod4 ar16.]1tzy dokumentÓw (Palka, Piskorz).
Badano wystandaryzowane arkusze egzaminacyine opracowane przez Centralnq
Kornisję Egzaminacyjn4 z roku 2002, 2003, 2004 i 2005 pod kqtem treści i osiq-
gnięć geograficznych. Analizowano wyni\i osiqgnięć uczniÓw z geografli uzy-
skane z egzaminu gimnazjaInego w latach 2002_2005 w wojewÓdztwach lubel-
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skim, małopolskim i podkarpacki oraz2390 arkuszy odpowiedzi uczniÓw zełza-
minu gimnazjalnego ptzeprowadzonego W 2004r. w okręgu oKE w Krakowie.

osiągnięcia z geografii sprawdzane na egzaminie gimnazjalnym

Pięć lat funkcjonowania egzaminu zewnętrznego zachęca do refleksji nad zakre-
sem wiedzy i umiejętności geograficznych badanych za pomoc4 arkuszy egza-
minacyjnych. W części ma tema tyczno-p rzyrodn iczej e gzaminu gimnazj alne go
sprawdzane s4 osiqgnięcia z pięciu przedmiotÓw (biologia, chemia, fizykai astro-
nomia, geografia, matematyka) i siedmiu ściezek edukacyjnych ( filozoficzna,
prozdrowotna, ekologiczna, czytelnicza i medialna, regionalna - dziedzictwo
kulturowe w regionie, europejska, obrona cywilna) co wskazuje, iz osi4gnięcia
z geografli sq jednymi z wielu sprawdzane na egzaminie.

Na podstawie analizy arkuszy egzaminacyjnych i kartoteki testu z lat 2002-
2005 na|ezy stwierdzić, że z zakresu geografii badane były wiedzai umiejętności
ze wszystkich obszarÓw standardÓw edukacyjnych (tab. 1).

Najczęściej w arkuszach egzaminacyjnych w badanym okresie czasu spraw-
dzano z geografli opanowanie wiedzy i umiejętności opisanych w pieiwszy
i drugim obszarze standardÓw.
WśrÓd często sprawdzanych umiejętno ści z geogtafii na|ez4 z:
a) I obszaru standardu - stosowanie terminÓw, pojęć i procedur z zakresu przedmio-

tÓw m a t em a Ę c zn o -pr zy ro dn i c zy ch:
- wykorzystania terminÓw do opisu zjawisk i procesÓw;
- wykonywania obliczeri w sytuacjach praktycznych;

b) II obszaru - wyszukiwanie i stosowanie informacji:
- czytania ze zrozumieniem tekstÓw, w ktÓrych występuj4 terminy i pojęcia

matematyczno-przyrodnicze;
. odczyĘwanie informacji w formie mapy, tabeli, wykresu, rysunku;
- opracowanie informacji w tym: selekcjonowanie informacji, analizowanie,

porÓwnywanie, przetwa r zanie i interpretowanie;
c) III obszaru - wskazyroanie i opisywanie fakt6w, zwiqzkÓzu i zależności, w szczegÓl-

ności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych:
. wskazyw anie zw i4zkÓw pt zy czynowo-skutkow y ch pr zy wy1aśnianiu zja.

wisk iprocesow;
- wskazywanie prawidłowości w funkcjonowaniu zjawisk i procesÓw;

d) IV obszaru - stosoulanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania
problemow:
- formułowanie i sprawdzanie hipotez: łqczenie rÓznorodnych faktÓw, ob.

serwacji, wynikÓw i doświadczeri.
Z zapisanych w Podstawie programowej osi4gnięc z geogtafli w gimnazjum naj-
częściej sprawdzano: lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi i orientowaniu
się w ich wzajemnym położeniu za pomoc4 map/ gromadzenie, interpretowanie
i prezentowanie wiedzy geograficznej oraz korzystanie z możliwie rÓznorod-
nych ŹrÓdeł in{ormacji.
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Tabela 1. Wiedza i umiejętności z geograhi zawarte w arkuszach egzaminacyjnych w

f002-2005 według standardÓw kształcenia

Mariola TraE

latach

Arkusz

egzami-

nacylny

z roku

uoszar
standardu

Liczba

zadan w

arKuszu

SUma

punktÓw

Waga

punktow

wYo

Liczba

zadan z

geografii

Suma

punktÓW za

zadania

geograficzne

Waga

punktÓw

w "/o

2002

obszar I 'I 1 t c 30

obszar ll 1 1 t 5 30 3 5 t o , o

obszar lll 9 1 0 20 2 2 10 ,0

obszar lV 1 0 20 0 0 0 ,0

Bazem 36 50 100 6 8 39.9

2003

obszar I 7 '15 30

obszar ll 1 2 l 5 24 2 8.3

obszar lll 1 1 l 0 30 3.3

obszar lV 1 0 1 6 0 0 0 ,0

Razem 34 50 100 4 14 ,9

2004

obszar I 1 3 t 5 30 3 3 10 ,0

obszar ll I '15 24 3 12,5

obszar lll l 1 '10 30 0 0 0,0

obszar lV 1 0 1 6 0 0 0,0

Razem 34 50 100 o

2005

obszar I t 1 1 5 30 5 I  o , o

obszar ll Ę o 25,O

obszar lll 1 0 30 '1 3,3

obszar lV 1 0 t o 2 ' l? ,5

ogÓłem 34 50 100 '13 57 'Ą

Srednia 34 50 100 6,6 o o 33,67

ŹrÓdło: opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminac1'1nych z roku 2002,7003, 2004, 2005.

Liczba zadail zawarta w arkuszach egzamtnacyjnych, ktÓra sprawdza wie-
dzę i umiejętności geograficzne nie jest stała, wahała się w badanym okresie cza-
su od 4-72 zadait, q. 13,8%-35,0%. Suma punktÓw mozliwa do uzyskania za
rozwiqzanie zada geograficznych wynosi średnio 10,25 punktu, Ę. 20,5%. Naj'
więcej punktÓw mozliwych do uzyskania było w arkuszy z 2005 roku - 13' ktÓ-
rych waga w wynosiła 57,4%, a najmniej w arkuszu z2003 r. - 4 punkty.

Wiedza i umieiętności uczniÓw z geografii w okręgu oKE w Krakowie

Uczniowie badanych wojewÓdztw z zakresu wiedzy i umiejętności geograficz-
nych najwyzszy wynik uzyskali w roku 2005 _ średnio 7,7 punktÓw za rozwi4-
zanie zadan geograficznych, a najniższy w 2004 r. _ średnio 2,94 punkty (tab. 2).
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Tabela 2. Charakterystyka zadari geograficznych zawartych w arkuszach egzaminacfnych
w latach 2002-2005

WyszczegÓlnienie Arkusz egzaminacyjny z roku

2002 2003 2004 2005

srednia łatwoŚÓ zada geograficzny 0,72 0,49 o,77

Liczba punktÓw za zadania geograficzne (na 50

moż|iwych)

7 6

srednia |iczba punktÓW uzyskanych za zadania

geograficzne w okręgu oKE W Krakowie

4,4 2.9 a a

Odchylenie standardowe a n 2,3

ZrÓdło: opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Infornracyjny oKE w Krakowie, KrakÓw 2002,2003'
2004,2005

W literaturze dydaktycznej z zakresu pomiaru osiqgnięć uczniÓw na o8Ół
przyjmuje się, ze wykonanie sprawdzanej umiejętności na poziomie 70% przez
gruPę uczniÓw uznaje się czynnoŚć Za oPanowan4 (B. Niemierko 1999,2002).
Uczniowie klas III gimnazjum zwojewÓdztw lubelskiego, małopolskiego i pod-
karpackiego opancwali na egzaminie w 2002 r' na poziomie 70% następuiace
umiejętności geoglaf iczne :
. wykonuje obliczenia w rÓznych sytuacjach praktycznych: szacuje liczbę lud'

ności miasta na podstawie informacji statysĘcznej (I);
. odczytuje informacje zmapy poziomicowej: wysokość względnąobiektu, for.

my terenu (II);
. wskazuje i opisuje fakĘ, zwi4zki i zalezności: stosuje prawidłowość do wyja-

śnienia rÓżnicy temperatury powietrza dla wybranych miast (III) - tab. 3.
Badani uczniowie nie opanowa|i wiedzy i umiejętności geograficznych w stop-
niu koniecznym, q. czyrrrrość wykonana w 50% ptzez 8r11Pę uczniÓw, w zakte-
sie:
' standardu II: operuje informacjami, tym selekcjonowanie informacji, anaLizo-

wanie, porÓwnywa nie, pr zetw ar zanie i interpretowanie. Ęlko 1 / 4 badanych
uczniÓw poprawnie rozwi4zała zadanie 30 (tab. 3), zaznaczyła na rysunku
obszar k4pieliska uwzględniaj4c kierunek i głębokość podanq w zadaniu.
Najczęściej uczniowie uzyskiwali 1 punkt za prawid|owe odczytanie głębo.
kości jeziora - ok. 40% badanych. Do częstych błędÓw popełnianych przez
uczniÓw nalezało zaznaczenie odcinka zamiast obszaru kępieliska i wskazy.
wanie na mapie kqpieliska głębszego niż 1',5 m. Te pomyłki najprawdopo-
dobniej były efektem mało Starannego przeczytania polecenia zapisanego
w treści zadania otaz niezbyt częsĘch okazji na lekcjach geografii do stoso-
wania wiedzy i umiejętności geograficznych w sytuacjach zycta codziennego
z powodu nadmiernej ilości treści nauczania.

40

Wiedza i umiejętności UczniÓw z geografii w śWietle wynikÓw egzaminu gimnazia|nego W |atach 2002_2006

Tabela 3. osi4gnięcia uczniÓw z geogralli według badanych umĘętności na egzaminie gim-

nazjalnym w roku 200f i 2003 w wojewÓdztwach lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Numer
zadania

Badana umiejętnoŚc
2002 2003

Poprawnie
roiliązane

zadanie w o/"

ŁatwoŚć
zadania

Moc
rÓŻnicująca

zadania

Poprawnie
roruiązane

zadanie
w o/o

ŁatwośÓ
zadanta

Moc
rÓżnicująca

zadania

23t2002

31/2003

Obszar l l
szacuje Iiczbę
lUdności miasta na
podstawie danych z
bazy inlormacyjnej o
kraju

przyporządkuje
odpoWiednią nazwę
procesu do lorm
przedstawionych na

92 o.92 0 .31

59 0,59 0.59

Srednia 92 o.92 o.31 59 Ó Ą q 0.59

1712002

1AI2OO2

30l20O2

2312003

24ł2oo3

Obszar l l

odczytuje wysokośc
wzg|ędną obiektÓw na
mapie poziomicowej

odczytuje formy
terenu z mapy
poziomicowej

zaznacza na rysunku
obszar Uwzg|ędniając
kierunek i głębokość,

odczytuje zasięg
zjawiska na mapie

odczytuje
miejscowości o
na iw ipkŚ7vĆh on2r|eĆh

80

70

58

0,82

o,71

0,58

o,32

o,44

0 ,43

83

76

0.83

o,78

0,43

Srednia 70 0.70 0,39 79 0.79 0.35

712002

1912002

25t2003

Obszar l l l
okreś|a porę roku na
połkU|i południowej

obIicu temperaturę
powietrza U podnÓża
gÓry na podstawie
informacji

selekcjonuje czynniki
wPywaJące na
' naI i7ówąnr ,  lżkt

31

74

0.31

o,74

0.33

o.44

78 o,7a 0.33

re.lnia o,52 o.35 0.78 0.33

ZrÓdło: opracowanie własne na podst awie: Biuletyn Informacyjny oKE w Krakowie, KrakÓw 2002,2003
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Tabela 4. osiqgnięcia uczniÓw z Beo$al1i według badanych umiejętności na egzaminie gim.

nazjalnym w roku 2004 i 2005 w wojewÓdztwach lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Numer
zadania Badana umieiętność

rKUSZ eozam
2005

loprawnlę Łatwośc
zaoanta

Moc
rÓżnicująca

zadanta

Poprawnie
rozw|ązane

zadanie
w % a

Lawosc
zadania

MOC

rÓżnicująca
zaoanrazaoanre

1l2OO4

1fl2003

2512003

1/2005

212004

312004

1612004

wybiera mapę o skali
spełniającej warunek
zadania

posłUguje się terminem do
opisu zjawiska

przyporządk]je
rozpoznąe |Yp wybrzeża
na rysunku

porownuje powierzchnię
kontynentÓW

okreś|a udział kontynentu
w ogÓ|nej powierzchni
Ziemi

ob|icza rÓżnicę wieIkoŚci
powierzchni kontynentÓW

wskazuje cechy

u

66

59

0,&

0,66

0.59

0,42

0,45

0.40

80

80

72

70

0,80

0,80

0,70

0.70

0,41

0,41

0,33

U,OJ

I E 0.63 o 4 1 75.5 0.75 0.37

29l2OO4

9i2005

1 0/2005

1112005

12l2OO5

17t2005

Obszar ll
obIicza ro)ciągłoŚć
południkowa Po|ski

okreś|a kierunek marszu
na azymut

obIicza od|egłośĆ w terenie
na podstawie skali mapy

okreś|a kierunki na mapie

odczytuie |egendę mapy

lokalizuje na mapie
konturowej pa stwa
sasiaduiace z Polska

35 0.50 o.32

60

54

69

79

c l

0,60

0,54

0,70

0,80

0,51

0,43

0,33

0,45

0,45

U,IJ

l l a 35 0.50 o,32 0.62 0.44

1 5/2005
Obszar lll

przypoządkowu,|e
szerokośÓ geograficznądo

ziawiska

47 o,47 o,22

30/2005
Obszar lV

okreś|a dzie tygodnia i
godzinę W danym miejscu

0,31 o .17

0 ,31 0 ,1

ZrÓdlo: Opracowanie własne na podstawie: Biuleiyn lnformacyjny oKE w Krakowie, KrakÓw 2004,2005

. Standardu III: umiejętności wyodrębniania zasad i plaw do objaśniania zja.

wisk. Prawidłowym rozumieniem terminu kalendarzowe pory roku i astro-

nomiczne pory roku i ich występowaniem na Ziemi wykazało się 31% uczniÓw

z okręgu bxi * Krakowie. Ńiski wynik uzyskany w zadaniu nr 7 - 69%

uczniÓw nie rozwiązało zadania wskazuje, że treści dotyczące ruchÓw Ziemi

s4 dla nich trudne. Uczniowie najczęściej wybierali w Zadaniu odpowiedzi,

ktorych treść od.nosiła się do występowania pÓr roku na pÓłkuli pÓłnocnej.

Rezultat ten wskazuj e, ż.e uczniowie nie wykonywali na lekcjach geografii

ĆwiczenkształtujqcychwyobraŹnieprzestrzenn4-odniesieniaobserwowa-
nycil zjawisk zwiqźanych ' n,.h"m obiegowym Ziemi w innym układzie

odniesienia' tj. na pÓłkuli południowej

Z kolei w 2003 r. spośrÓd badanych umiejętnośc! geograficznych uczniowle

z okręgu oKE w Krakowie opanowali z:
.  I l  s tandardu:

a) odczytanie informacji z mapy. Na podstawie informacji przedstawronel na

mapie uczniowie poprawnie okreśIil i kierunek napływu mas powietrza

w Zad.ł3-83%badanych uczniÓw i odczytali nazwęmiejscowości o najwięk-

szych opadach w zad. 24-76% uczniÓw z trzech wojewÓdztw;

b) wybierania terminÓw do opisu zjawisk. właściwości, zachowa obiektÓw

i organizmÓw. Prawidłowego *ybcr:u nazw procesÓw, *yniku, ktÓrych po-

ws;ły przedstawio." ..u .},...tach formy - grzyb skalny, wydma, dolina

rzeczna doko na|oS9%badanych. Blisko 50% uczniÓw nie rozPozrlaŁa poPraw-

nie formy zwi4zanej z eroz1i wtetrznq. Przedstawiony na rycinie grzyb ska|-

nyuczniowieopisywali,zepowstałwwynikuetozjirzecznejlubakumulacji
wietrznej.

. III standardu: wyodrębnianie z kontekstu danego zjawiska.

Poprawn4 odpowiedź w zad'atiu2ludziellŁo78% uczniÓw. Zadanie to Spraw-

dzato umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowe8o,lJczen selekcjono-

wał czynnili wpływające na niskie zasolenie M. Bałtyckiego.

Uczniowie z trzech badanych wojewÓdztw na egzaminie gimnazjalnym

w 2O04r. uzyskali najnizszewfniki z wiedzy i umiejętności geo5raticznych. Ar-

kusz egzaminacy1ny sprawdzał'osiągnięcia Ę|ko z dwÓch standardÓw: obszar I

i obszar II. Uczniowie opanowali w stopniu koniecznym umiejętności z - I stan-

dardu: umiejętne stosowanie terminÓw, pojęć i procedur z zakr'esu przedmio.

tÓw matema tyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce zyciowej i dalszym

kształceniu. W zadaniu.nr 1, ktÓie sprawdzało rozumienie terminu - skala mapy

iza|eżnośćmiedzyskal4mapyailosci4treściprzedstawionejnamapie,prawi-
dłowo tozwiązaŁo 66% bad'anych (tab. 4). Natomiast koleine zadanta: nr 1.2

i nr 25 sprawdzały umiejętnośź doboru terminÓw do opisu zjawisk' Uzyskane

wyniki wskazuj4, ze na,l.ekcjach geografii nie jest opanowane ta umiejętność

w stopniu zada:,łalaj4cym, w badanej grupie uczniÓw - Iab.4.
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Natomiast nie została opanowania umiejętność z II standardu: operuje infor-

macją, w tym selekcjonuje informacje, analizuje, porÓwnuje, przetwarza i inter-

pretuje. Zadanie nr 29, ktÓre rozwi4zało ty|ko 12% g,czniÓw sprawdzało

umiejętność obliczania rozci4g|ościpołudnikowej w stopniach i kilometrach. Po

analizie 2390 odpowiedzi uczniÓw ze wszystkich klas i szkÓł w okręgu oKE

w Krakowie mozna stwierdzić, iz przvczyn4 niskich wynikÓw uzyskanych w

zadaniu nr 29 s4:
. błędy w obliczeniach; ok. 427o uczniow poprawnie obliczyło rozci4głoŚć po-

łudnikowa w stopniach uwzględniaj 4c, ze 10 nra 60', ok.52% prawidłowo

obliczyto rozct4głości południkowej w kilometrach uwzględniając podane

wartości - 10 łuk południka - 111 km' ale często popełniali błędy z mnożenia,

dlatego nie osiągali maksymalnej liczby punktÓw.
. nie rozumienia terminu; ok.30% uczniÓw, obliczało rozci4głości południkow4

sumujqc wartości skrajnych punktÓw wysuniętych na pÓłnoc i południe lub

na wschÓd i zachÓd.
. nie rozumieli polecenia ; ok. 6,5% uczniÓw obli czało rozci4głości południkową

i rÓwnoleznikow4 i obie wartości podawano jźrko rozwi4zanie.
Wyniki egzaminu gimnazjalne go z 2005 r. wskazuj4, ze uczniowie opanowali

następujqce umiejętności geograficzne ze standardu I: wykonywanie obliczeri

w sytuacjach praktycznych. uzyskano wysokie wyniki w zadaniach 1-4 (tab.4).

Znajomość wielkości powierzchni Ziemi i poszczegÓlnych kontynentÓw

w z^acznym stopniu ułatwiła rozwiązania zada ,, bez konieczności wykony-

wania przeliczefi. Umiejętność stosowania terminÓw do opisu zjawisk opano.

wał'o 70% uczniÓw wskazało cechy potudnika w zadaniu 16 (tab. 4).

Ponadto ze standardu II: odczytuje informacje z rnapy;797" uczniÓw okre-

śliło na podstawie legendy mapy skład gatunkowy lasu mieszanego'

W stopniu koniecznym zostały opanowane umiejętności ze standardu II -

operuje informacjami, w tym selekcjonuje informacje, ana|izuje, porÓwnuje, prze-

twarzai interpretuje. Zadania nr 9-11 badały opanowanie podstawowych umie-

jętności geograficznych (tab.4). Aoto ich rezultaty:
. umiejętność określania kierunku marszu na podstawie azymutu opanowało

60% uczniÓw. Wydaje się, ze umiejętność ta powinna być częściej ćwiczona

z uczniami na lekcjach w terenie;
. umiejętność obliczania odległości w terenie z wykorzystaniem skali mapy opa-

nowało 54% uczniÓw. Wynik ten jest niski, gdyz opanowanie tej czyrrrrości

jest przydatne w zyciu codziennym, jaki w dalszym kształceniu geograficz-

nYm;
. określanie kierunku na mapie; wyniki wskazują, ze prawie co trzeci uczeri tej

umiejętności nie opanował;
. lokalizacji obiektÓw na mapie; 51% uczniÓw poprawnie zaznaczył'o na mapie

konturowej s4siadÓw Polski. Uczniowie często mylili po lokalizacji położenie

Czech i Słowacji oraz wschodnich sqsiadÓw Polski.
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Natomiast niskie wyniki osiągnięto w zakresie standardu III i IV. W zadaniu nr

15 / ilI standard/ sprawdzano umiejętnoŚć pr zy p or z4dkowania praw i dłowości

związanei z oświetleniem Ziemi w ciągu roku. Poprawnej odpowiedzinato za-

danie udzie|1ło 47,/" badanych uczniÓw. Wydaje się więc celowe aby podczas

omawiania tych zagadnieri odnosić się do miejsca zamieszkania ucznia. Zko|ei

zadanie nr 30 /IV standard/ badało opanowanie wiedzv o ruchu obiegowy Zie-

mi - kierunek ruchu, czas strefowy, linia zmiany daty- i ich zastosowania w prak-

tvce. Z okręgu oKE w Krakowie Ę|ko 31'% uczniÓw rozwi4za|o to zadanie po-

pralvnie. Uczniowie r,v stopniu koniecznym opanowali r-ł'iedzę o kierr:nek ruchu

obrotowego Ziemi, bowiem ok. 50% uczniÓw wskazało poprawnie dzie tygo-

dnia, natomiast niewielki procent obliczył godzinę. TreŚci zwt4zane zliniq zmia-

ny clatv okazałv trudne do opanowania dla uczniÓw.

Podsumowanie

SpośrÓd czterech obszarÓw standarclÓw egzaminacyjnych sprawdzanych na eg-

zaminach w |atach2002-2005 uczniowie dobrze opanowali umiejętności 9eogra-
flczne z: I obszaru: wykonuje obliczenia w rÓznych sytuacjach praktycznych,

II obszaru: wyszukiwanie i stosowanie informacji - odczytywanie informacji

Z mapy, III obszaru: wskazywani a zwiqzkÓw przyczynowo-skutkowy ch. Znacz-

nie stabsze wyniki osi4gnęli w zakresie: I obszar; stosowania terminÓw do opisu

zjawisk i procesÓw, II obszaru: przetwarzania informacji w tym selekcjonuje in-

formacje' ana|izuje, porÓwnuje, Przetwarza i interpretuje otaz z|Y obszaru: sto-

sowania zintegrowanej wiedzy do wyjaśnienia problemu (tab. 3, tab. 4). Jak wska-

zuję wyniki uzyskane ptzez :uczniÓw z trzech wojewÓdztw nie zostały opano'

Wane w stopniu zadawa|aj4cym podstawowe umiejętności geograficzne:
. określanie kierunku marszu na podstawie azymutu;
. obliczania odległości w terenie na podstawie skali mapy;
. okreś|anie kierunku na mapie;
. lokalizacji obiektÓw na mapie.

|est to tym bardziej zaskakujęce, gdyz umiejętności te s4 w pro8ramie przyrody

i geografii w gimnazjum. |edn4 z przyczyn tego stanu jest mała ilość ćwicze

wykonywanych z mapami w terenie na lekcjach geografii.
RÓwniez dużo trudności sprawiały uczniom zadania, ktÓrych treśĆ zwtązana

była z ruchem obiegowym i obrotowym Ziemi i ich konsekwencjami. We wSZySt-

kich czterech arkuszach, wiedza i umiejętności uczniÓw z tego zakresu były ni-

skie. Przypu szczać na|eży, ze treści te sprawiaiq uczniom duzo trudności, takze

na poziomie gimnazjum. Wptowadzanie terminÓw z tej tematyki odbywa się

często werbalnie, zewzg|ędu na przeładowanie programÓw nauczania, co nie

sptzyja ksztattowaniu wyobrazeri, umiejętności analizowania porÓwnywania

i abstrahowania.
Zebrane wyniki osi4gnięć uczniÓw z geografli w gimnazjum dajq materiał do

dalszej anaIizy w zakresie projektowania treści nauczania w programach i pod-
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ręcznikach z 9eograf1i, a także dla nauczycieli do planowania procesu flaucza-
nia.
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lwona Piotrowska

Przygotowanie do egzaminu maturalnego
z geogratii

Wprowadzenie

Zadaniem określonego systemu edukacji jest wykształcenie młodego człowieka
orazwposazenie go w wiedzę i umiejętności odpowiednie do poziomu eduka-
cyjnego, ktÓry koriczy. Zdobyta wiedza odnosi się do podstawowych pojęĆ,pra'
widłowoŚci i praw właściwych dla danej dyscypliny. Natomiast umiejętności maję
wymiar praktyczny i pozwalaj4 na wykorzystanie wiadomości w zyciu. ZasÓb
wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotÓw występujących w szkole
przygotowuje młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeristwie
i samodzielnego zycta. Ważne miejsce w poznawaniu i rozwoju przypisuje się
geografii, zarÓwno jako dyscyplinie naukowej, jak i przedmiotowi nauczania na
rÓżnych poziomach edukacyjnych. WspÓłczesn4 geografię tworzy system nauk
badających orazwyjaśniających przyczyny i skutki przyrodniczego a także spo-
łeczno-gospodarczego ztÓznicowania przestrzeni geograficznej. Przedmiotem
badarl geografii jest opisywanie oraz wyjaśnianie zwi4zkÓw i wspÓłzalezności
zachodz4cych między poszczegÓInymi elementami przyrody ozywionej
i nieozywionej orazrr.iędzy tymi elementami a działalnościę człowieka. Eduka-
cja, w tym i geograficzna, jest w takim razie jednym z fiIarÓw umozliwiającym
tozwÓj gospodarki opartej na wiedzy (M. Tarkowski,2003).

Geografia jako przedmiot nauczania i oceniania

Geografia stanowiqc jeden z przedmiotÓw nauczania w szkole ogÓlnokształcą-
cej ma ogromne walory poznawcze, praktyczne i wychowawcze. Kształci umie-
jętności postrzegania, oceniania oraz wyjaśniania procesÓw i zjawisk występujq-
cych w środowisku geograficznym, w rÓznorodnych skalach przestrzennych,
czasowych i kulturowych. Z definicji dyscypliny wynika, zenauczanie geografii
ma pomÓc uczniowi odpowiedzieć na pytanie o sens/ ptzyczynę istnienia i rolę
w środowisku określonych obiektÓw oraz zjawisk a takze o mozliwości ich ra.
cjonalnego wykorzystania. Wyjqtkowym i bardzo istotnym walorem Ę dyscy.
pliny jest holisĘczne podejście w badaniach dotyczących zarÓwno środowiska
geograficznego, jak i działalności człowieka. Uzupełnieniem catości jest dostrze-
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ganie przyrodniczych i kulturowych elementÓw krajobrazu ułatwiaj4cych wyja-
śnianie przemian zachodzących w wybranej przestrzeni. Efektem kształcenia
geograficzne go prow adzonego pt zez nauczycieli twÓrczych, kompetentnych
i refleksyjnych, ogÓlnie ujmuj4c nauczycieli konstruktywistÓw, jest takze umie'
jętność gromadzenia i integrowania wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk
oraz dostrzegania przyrodniczych i kulturowych walorÓw nie Ęlko najblizsze-
go regionu (I, Piotrowska,2006a). Geografia stanowi4c podstawę postrzegar'ria,
rozumienia i ochrony środowiska przytodniczego uczy:
. dostrzegać, obserwować, rozumieć i wartościować zjawiska otazProcesy przy-

rodnicze i społeczno_gospodarcze zachodz4ce w środowisku lokaInym, re.
gionalnym i globalnym w ich wzajemnych relacjach;

. wyjaśniać przyczyny i skutki zrÓznicowaniaprzyrody oraz życia i działalno-
ści człowieka;

. lokalizować obiekty i zjawiska oraz oceniać je z rÓżnych punktÓw widzenia;

. diagnozowaĆ przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb człowie-
ka, a także przewidywać kierunki zmian (pozytywnych i negatywnych),
jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym w wyniku działalności gospo-
darczei człowieka;

. dostrzegać piękno przyrody i tkwi4ce w niei wartości, a także odczuwaĆ
potrzebę oszczędnego wykoruystywania i ochrony zasobÓw naturalnych
Ziemi;

. podejmowaĆ decyzje dotyczqce rozwi4zan problemÓw lokalnych, regional-
nych i globalnych;

. działać samodzielnie w środowisku geograficznym i angażowaĆ się w pro-
blemy własnego regionu.

W założenlach reformy systemu edukacji nadrzędnym celem pracy edukacyjnej
szkoły jest wszechstronny rozwÓj ucznia, wspoma8any ptzeznauczanie, kształ.
cenie umiejętności i wychowanie. Reforma stworzyła szkołom możliwość wpro-
wadzenia rÓznorodnych sposobÓw kształcenia, w tym własnych programÓw
nauczania i wychowania oraz wewn4ttzszkolnych systemÓw oceniania. RÓzno-
rodność szkÓI oraz mozliwość porÓwnywania pracy szkÓł i osiqgnięć uczniÓw
stanowi4 wazne wartości reformy. Takie podejście było podstawą powstania ze-
wnętrznego systemu oceniania, odnoszęcego się do idenĘcznychwymagari dla
wszystkich uczniÓw koricz4cych dany etap kształcenia.

System egzaminÓw zewnętrznych pozwala na diagnozowanie w danym
zakresie osiqgnięć uczniÓw, monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarcza-
nie obiektywnych i porÓwnywalnych informacji na temat jakości kształcenia.
Wprowadzane w ramach reformy egzaminy spełniaj4 funkcję kontroln4 i infor-
macyjn4, pozwalajqcą uczniowi na bardziej wnikliwe spojrzenie na własny spo-
sÓb uczenia się. Zaistniał w ten sposÓb nowy bodziec do kształtowania poczucia
odpowiedzialności oraz zrozumienia przez uczniÓw konsekwencji osobistych
wyborÓw
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Egzamin maturalny z geogtafiijest formę oceny podsumowuj4cq określony
poziom kształcenia pozwa|aj4cy na Sprawdzenie oPanowanej wiedzy
i posiadanych umiejętności. Podstawę do przeprowadzenia egzaminu matural-
rre9o z geografii stanowiq standardy wymagari egzaminacyjnych zawartew za-
ł4czniku do rozpotz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
10 kwietnia 2003 r,, zmieniaj4cego rozporz4dzenie w sprawie standardÓw wy-
maga będ4cych podstaw4 przeprowadzania sprawdzianÓw i egzaminÓw
(Dz. U.22003 r. Nr 90, poz.846). Standardy wymagari egzaminacyjnych ustala
się po to, aby zapewnić te same wymagania w całym kraju niezaleznie od tego
jaki program nauczania realizowała dana szkoła. Stanowiq one uszczegÓłowie-
nie osiągnięć uczniÓw sprawdzanych na koricu ostatniego etapu edukacyjnego
Za Pomocq egzaminu maturalnego. S4 jednocześnie norm4 wiedzy i umiejętno-
ści wymaganych dla danego przedmiotu, wyznaczaj4c4 zakres i stopieri trudno-
ści zada egzarninacyjnych. Standardy wymaga z geografii odnoszq się do
następuj4cych grup (Informator maturalny od 2005 roku, 2003):
I' Wiadomości i rozirmienie - zdaj4cy znafakty, rozumie i stosuje pojęcia, prawi-

dłowości i teorie oraz przedstawia i wyjaśria zdarzenia, zjawiska i procesy.
II. Korzystanie z in{ormacji _ zdaj4cy wykorzystuje l' przetwarza in-formacje.
III. TWorzenie in{ormacji _ zdaj4cy charakteryzuje, ocenia i rozwtqzuje proble-

my w rÓżnych skalach przestrzennych i czasowych.
W ramach standardÓw występuje oczywiście zrÓznicowanie ich szczegÓłowości
w za|ezności od poziomu, podstawowe go i r o zszer zonego/ na ktÓrym uc ze zdaje
egzamin z geografli, Przedstawione standardy pozwalają uczniowi przejść od
prostych, podstawowych wiadomości geograficznych, po trudniejsze zagądnie-
nia i problemy, ktÓrych rozwiqzaniawymaga gruntownej wiedzy i umiejętności,
jak analizowanie, syntetyzowantie, uogÓlnianie, argumentowanie czy tez two-
rzenie własnych pomysłÓw rozw i4zania.

lak ptzygotować się do mafur;z z geografii?

Problem przygotowywania się do egzaminÓw maturalnych z geografii jest po-
dobnie istotny i dyskusyjny jak samo zagadnienie wyboru metod nauczania
(I. Piotrowska,2003), ktÓre maj4 nakłonić i zachęcić ucznia do zdobywania wie-
dzy i posługiwania się ni4. Nie ma prostego sposobu uczenia się. Wymaga ono
duzego zaangazowania młodego człowieka, przede wszystkim chęci do nauki,
ogromnego zdyscyplinowania, umiejętności rozplanowania pr acy, odpowied.
niego czasu i pomysłowości.

Utnaaląnie za pamięci poznanych zpiądomości
(Repetitio mąter studiorum est)

Właściwym sposobem utrwalania wiadomości jest przeczytanie opanowy-
wanego tekstu geograficznego, a następnie powtarzanie go. Po pierwszej po-
bieznej lekturze tekstu spisuje się pytania, na ktÓre dany tekst odpowiada albo
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takie, ktÓre nasunęły się w trakcie czytania. Przy drugim czytaniu powinno zna-
leźć się odpowiedzi na te pytania.

Niezaleznie od pytari mozna zapisaĆ pojęcia, zjawiska czy procesy w postaci
mapy mentalnej (I. Piotrowska, 2006b), ktÓra zdecydowanie ułatwi zrozumienie
i zapamiętywanie. W literaturze mapa mentalna występuje takze pod innymi
określeniami jako mapa myśli, mapa pojęciowa, mapa skc'|a. zef-l, r;ripa*yo6,u-
zefi', mapa pamięci, mapa wiedzy/ mapa logiczna, sieć pojęć czy teżuporz4dko-
wanie graficzne (R. Fishe1, 7999).Tworcę tego typu map mvślowych (ang. mind
mapping) był brytyjski uczony Tonv Buzan (T. Buzan' B. Buzan, 1997), ktÓry
w latach 70.XX wieku opracował podstawy teoretyczne i upowszechnił jako no-
woczesn4 metod4 strukturalnego zapisui zarzqdzania informacj4. Podstaw4 teo-
retyczn4 map mentalnych były wspÓłczesne badania mÓzgu, dlatego tez o dzwier-
ciedlaj4 one naturalne plocesy myślowe. Mind Mapping polega na tworzeniu
tZY. 

Tap 
umysłu, czylina wizualnym i graficznym opracowywaniu problemu,

pojęcta, zjawiska, sytuacjl czy zdarzenia z wykorzystaniem słÓw rysunkÓw
i symboli. Mapa mentalna odwzorowuje wielowymiaiowe procesy myśi owe.Za-
DiS te8o myślenia nie jest linearny, Iecz oparty na reakcji łartcuchowej skojarzeri.
llustruje więc spiralność oraz złożoność myślenia i symultaniczne istnienie zja-
wisk i procesow.Każdy proces polegajqcy na przedstawieniu myśIenia w posta-
ci graficznej R. Fisher (1999) nazywa kreśleniem map poznaw cźych, czyLi wizu.
aLn4'i graficznę prezentację zwi4zkÓw między pojęclimi ,,u, upo,,4dko*unq
strukturę zależności. Na mapach mentalnych pojęcie kluczowl jest węzłem,
w ktÓrym skupiaj4 się połqczenia. Wyraźnie widać związki i za|eżności między
po].ęciami (ideami) a sam proces kreślenia mapy jest otwarty (mozna dodawać
nowe elementy)' Według R. Fisher'a (1999) mapy mentalne mogq mieć rÓzne
struktury, ktÓre ułatwią przedstawianie i uporzqdkowanie informacji: a) mapa
hierarchii pojęć (opracowanie sieci semantycznej według hierarchii), b) mapa
wiedzy (uczenie się) i c) uporzqdkowanie graficzne (graficzne 'po,oby o.gu.'i-
zowania informacji). Uwzględniaj4c wszystkie za|ety mapa."..tul.,' staje się
nowoczesna technik4 pracy i uczenia się. Po takinr opracowaniu informacii zda-
j4cy cały czas powinien poświęcać się na wielokroine powtarzanie, ponieważ
jak podano w tytule repetitio mąte,r studiorum est.

Uczenie się zllymaga czasu

Proces uczenia się wymaga odpowiedniego czasu, dlatego tez należy z roz-
wag.4 i z pewn4 odpowiedzialnościq przystqpić do przygo{owywania się. Nie-
wiele można zrobiĆ, gdy czasu jest za mało, poniewaz nauka wÓwczasjest bar-
dzo intensywna a konieczne Przerwy skrÓcone do minimum. To powoduje, że
uczenie się jest mało efektywne z uwagi na występujqce rÓwnocześnie tzw. ha-
mowanie proaktywne. w psychologii zjawisko to obserwowane przy uczenru
się' polega na ujemnym, zak|Ócaj4cyrnwpływie informacji *y.'."o..y.h dawniej
na uczenie się i odtwarzanie wiadomości nowych. Powtarzanie i opanowanie
wiadomoŚci geograficznych przedłuza się wÓwczas . Rozwi4zaniem iakiej sytu-
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acji s4 przerwy| wprowadzane w czasie nauki, podczas ktÓrych parnięć |4czy
nowoprzyswojone informacje z jllz istniejącymi strukturami wiedzy.RozrÓżnia
się dwa rodzaje pamięci: bezpośredniq, krÓtkotrwałq (kilka minut) i pamięć dłu-
gotrwałq. Ponadto można wydzielić pamięć deklaratywn4 (przechowywanie
wiedzy, ktÓra podlega procesom zapominania) i proceduraln4 (gromadzenie
i zapamięĘwanie sposobÓw wykonywania pewnych czynności, ktÓre iest trwa-
łe). Zadaniem ucznia w trakcie przygotowywania się do egzaminu jest więc
umiejętne operowanie powvzszytni rodzajami pamięci. Zapamiętywanie wia-
domości zdecydowanie ułatwia rozumienie wszystkich składnikÓw informacji,
częSte Powtarzanie oraz mozItwoŚci wykorzystania treści do rozwi4zywania
problemÓw i zastosowania iclr w praktyce (precyzujq to dokładnie zasady pro'
cesu nauczania - wi4zania teorii z praktykq i trwałości wynikÓw nauczania
(W. oko ' 198Ą).

Pomystowość

Stosowanie przez ca|y czas tej samej metody przygotowywanla się i opano-
wywania wiadomości' prowadzi szybko do znuzenia. Warto zmieniać sposÓb
pracy nad określonymi zagadnieniami geograficznymi, szczegÓlowo je porvta-
rzaj4c. Wazne jest, obok stosowanych Przerw w nauce/ takze umieszczanie in-
formacji w kontekście z innymi wiadomościami, co ułatrvia zapamiętywanie.

SzczegÓ|nym sposobem ułatwienia zapamiętywania wiadomości s4 metody
mnemotechniczne, czyIi techniki zapamiętywania (od Mnemosyne, greckiej bogini
pamięci; 8r. mnełne -,,pamięĆ,,). Mnemotechnika lub mnemonika jest to ogÓlna
nazwa sposobÓw utatwiajęcych zapamiętanie nowych, trudnych wiadorhości
i faktÓw, |iczb, dat, Iuazw, otaz przypominanie ich sobie na zasadzie mechanicz-
nych skojarzeri. Do sposobÓw mnemonicznych nalezy np. kategoryzacja elemen-
tÓw, czyli uporz4dkowanie i pogrupowanie ich według pewnych zasad: podo.
bieristwa znaczeniowego czy formalnego, skojarzenie ich z innymi elementami,
ułozonymi rytmiczne lub maj4cymi formę |ogiczną, czy żartobliw4, dzięki cze-
mu łatwo je zapamiętać, jak tez stosowanie skrÓtÓw werbalnych czy zewnęttz.
nych analogii oraz układu wierszowego. Dzięki technikom mozna znacznie
zwtększyć zakres i trwałość pamięci. Za twÓrcę mnemotechniki uchodzi grecki
poeta Symonides z Keos (Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1996).

Według W. Kopali skiego (1989) mnemon Stanowi najmniejszq jednostkę in-
formacyjn4 zma1azynowan4w mÓzgu albo w systemie nenĄ/owym, traktowanq
jako teoretyczn4 jednostkę pamięci zakodowan4 w neuronach kojarzeniowych.
Mnemotechnika, na ktÓre1 znaczenie w procesie nauczania-uczenia się zwracał
juz uwagę Paweł Kalina w pierwszym opracowaniu wydanym w 1898 roku
(.].997), pomaga w przyswojeniu wiadomości i ich trwałym zapamiętaniu po-
przeznadaniu im formy łatwiejszej, intrygujqcej lub sekwencyjnej. Dobrym spo-
sobem w nauczaniu geografii jest stosowanie akronimÓw, czyli wyrazÓw utwo-
rzonych z pierwszych liter poszczegÓ|nych pojęć tworzqcych nazwę do
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zapamiętania. Mozna wÓwczas wymyśleć jak4ś historyjkę tub zdatief a zawie-
rające określone pojęcia. Do lepszego zapamiętania mozna rÓwniez stosować
akrosĘchy, czy|i zdaria' w ktÓrych pierwsze |itery poszczegÓlnych wyrazÓw
składaj4 się na słowo przezrraczorle do zapamiętania.

W trakcie przygotowywania do egzaminÓw pojawia się stres, czyli stan
w jakim znajduje się orgarizmzagrożony utratą rÓwnowagi pod wpływem czyn-
nikÓw lub warunk w narazajqcych na niebezpieczeristwo jego mechanizmy ho-
meostatyczne. Każdy czynnik mog4cy zburzyć tę rÓwnowa gę, bez względu na
to, czy jest pochodzenia fizycznego (uraz ftzyczny), chemicznego (trucizna), in-
fekcyjnego (zarazki, wirusy) czy psychicznego (emocj e), zwany jest czynnikiem
stresujęcym (R. Pijarowska, A. M. Seweryriska, 2002). Stres niewqtpliwie prze-
szkadza w uczeniu się. W pierwszym odruchu organizm reaguje na stles chęciq
walki lub ucieczk4. Jednakze badania pokazuj4, ze stres jest mimo wszystko bar-
dzo potrzebny, poniewaz mobilizuje do działania i sprzy1a poszukiwaniu no'
wych rozwi4za . AIe istotne jest jednak to, w jaki sposÓb interpretuje się stres -
czy jako zagrożenie czy tez jako wyzwanie. Jezeli jako zagrożenie, to matura
jako trudny egzamin moze Stanow tĆ zapowiedźporazki i wtedy poczucie zagro-
żenia faktycznie może przeszkadzać w uczeniu się. Można jednak potraktować
tę informację jako sygnał mozliwości sprawdzenia się (wyzwanie) i wtedy stres
mobilizuje do pracy.

W trakcie przygotowywania się do egzaminu i powtarzania wiadomości geo-
graficznych uczeri wykonuje bardzo intensywn4 pracę. Warto szczegÓ|niew tym
czasie zwrÓcić uwagę na Zasady zdrowego stylu życia, opracowane przez
K. Denka (199Ą, ktÓre pomog4przetrwać ten (i nie Ęlko) etap:

1. Wiedza o samym sobie.
2. Utrzymywanie sił obronnych w stałej gotowości.
3. Nienaduzywanie lekÓw.
4. U trzymywanie wszechstronnej aktvwności fizy czne1.
5. Prawidtowe odzywianie się.
6. Hartowanie się.
7. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.
8. Wyeliminowanie nałogÓw.
9. Zycz|iwość dla innych.

10. Zachowanie postawy copingowej (dawanie sobie rady w rÓznych sytuacjach).
Respektowanie powyzszych zasad umozliwia wprowadzenie pewnego ładu

i uporządkowania w zyciu, tym bardziej wÓwczas, kiedy efekty pracy podjętej
w czasie przygotowywania do egzaminu maturalnego z geo1rafii decydujq
o mozliwych działaniach w przyszłc:ści młodego człowieka.

Podsumowanie

Wykształcenie młodego człowieka we wspÓłczesnym świecie stanowi bardzo
wazny aspekt systemÓw edukaclnych, szczegÓLrie w odniesieniu do przedmiotu
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geografii. ZtÓżnicowanie ludności pod względem kulturowym i etnicznym
powoduje, że zagadnienia poruszane w programie geografii uczę tolerancii i po-
szanowania innych grup ludzi pochodzqcych z odmiennych kręgÓw kulturo-
wych (I. Piotrowska, 2006c). SzczegÓ|nie zagadnienia geografii społeczno-gos-
podarczej stwarzaj4 doskonałą okazję do rozbudowywania elementÓw
interkulturowych. Właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego z geo-
grafii samych uczniÓw i zdanie na poziomie pozytywnym, stanowi miernik wła-
snej pracy, zadowolenia i dowartościowania.
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. PiotrowskaI.,2006c, Geograficzna edukacja bilingwalna/ dwujęzyczna, Aka-
demia Pedagogiczna, KrakÓw, (w druku).

. Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia
2003 t. zmieniaj4ce rozpotzqdzenie w sprawie standardÓw wymaga będ4-
cych podstaw4przeptowadzania sprawdzianÓw i egzaminÓw (Dz.U, z2003 r.
Nr 90, poz.846).

. Tarkowski M.,2003, Gospodarka oparta na wiedzy arozwÓ1regionalny [w:]
T. Michalski (red.) Nowe wyzwania i tematy w edukacji geograficznej, Carta
blanca, Warszawa.
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Drugie podejście do egzaminu maturalnego
z geografii w 2005 roku

Wstęp

Przygotowanie do zmiany egzaminu maturalnego w Polsce obejmowało lata
1994_2007. Ptz'ypadał'o na lata wyzwoler'ria szkolnictwa ogÓlnokształcqcego
z bezpośredniej zalezności programowej i administracyjnej od MEN. Paristwo

tworz4c warunki do pisania ptzeznauczycieli autorskich programÓw nauczania

doprowadziło do wielkiej rÓznorodności programowej i podręcznikowej na rynku
wydawniczym. Stworzono rÓwnocześnie warunki do zakładania szkÓł społecz-
nych i prywatnych oraz zrrrieniono strukturę szkolnictwa w Polsce. Starając się
nie dopuścić do nadużyć swobody zaplanowało działania majqce na celu kon.

troIę efektÓw kształcenia na podstawie jednolitego w kraju systemu wymaga
szkolnych (J. Potworowski, 2000; K. Konarzewski, 2000). I choć prace nad wy-

pracowaniem Nowej Matury rozpoczęly się najwcześniej, to ze wzg|ędu na długq

tradycję egzaminu maturalnego, jego doniosłość i delikatność materii styku oświa-

Ę i nauki (szkolnictwo wyższe) zewnętrzny egzamin maturalny w Polsce po-
wszechnie zostanie Zastosowany dopiero w roku 2005.Przystqpi do niego mło-

dziez, ktÓta :uczyła się w zreformowanych szkołach trzech etapÓw nauczania

a więc szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazja|nej (ryc. 1). o 1|e egza-
miny po szkole podstawowej i gimnazjum od roku 2002 s4 powszechne i obo-
wiqzkowe (nie mozna uko czyĆ szko|ty, jezeli do niego się nie przystąpi), to eg-

Etap Lata
Szkoła
podstawowa Gimnaz.ium

Szkola
średnia/szkoła
oonadoimnaialna

1994-20Q2 trI
8 lat nauki

Brak E
4 lub 5 lat nauki

il 2002-2005 trI
6 lat nauki

GI
3 lata nauki

EI
3 lata nauki

Ryc. 1. Struktura szkolnictwa ogÓlnokształc4cego w latach 7994-2005

ŹrÓdło: opracowanie własne
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zamin maturalny odbywa się po zakoriczeniu nauki w szkole i jest indywidu-
alną sprawą każdego zuczniÓw. Uczeri otrzymuje świadectwo ukoriczenia szkoły
i świadectwo mafuralne.

Trochę historii '

Prace nad zmian4 merYtoryczną i organizacyjn4 egzaminu dojrzałości wi4zać
nalezv z opracorvaniem w 1993 roku przez Profesor Judith Marquand (Dvrektor
CTPR, Uniwersvtet w Sheffield) Stttdium wstępnego krnjotttego systemtt ocettinnn
ut polskim szkolnichtie ponadpodstntt,os,ym.W podsumowaniu raportu autorka za-
warła r,r'31 punktach rekomendacje dla systemu edukacyjne8o w Polsce. Pod-
kreśliła, ze skoro ocena umiejętności ma stanowić uzytecznq informację dla śr,r'iata
zewnętrznego, to konieczne jest, aby była ona porÓwnywalna pomiędz1l szkoła-
mi i kuratoriami. Uwazała, że najpilniejszym zadaniem jest podjęcie szczegoło-
wych badari nad wprowadzeniem w Życie nowego Svstemu egzaminacyjnego'
Rekomendowała m.in. dostarczenie nauczycielom więcej wskazÓwek dotvczq-
cych wystawiania ocen; organizację spotkari dyskusyjiro-szkoleniowvch przez
wystawianiem ocen; wydarł'anie pisemnych instrukcji egzaminacyjnych; wpro-
wadzenie nauczyciela z irrnej szkoły w charakterze obserwatora; zreformowanie
systemu egzaminÓw maturalnych; podjęcie dzia|afl' majqcych na ce]u rozwinię-
cia wspÓlnej kultury oceniania; zapewnienie jednakowych kryteriÓw oceny dla
przedmiotÓw wspÓlnych na maturze w liceach ogÓlnokształc4cych i technikach;
wprowadzenie kodowania prac w celu zapewnienia anonimowości oceniania;
ustanowienie Komitetu Doradczego MEN, opartego na istniej4cej grupie eks-
pertÓw, wł'4czając stopniowo w jego strukturę przedstawicie|iprzyszłych komi-
sji egzaminacyjnych a takze instytucji wspÓłdziałajęcych i wspÓłfinansujqcych
system otaz tozPoczęcie jak najszybciej prac wdrozeniowych.

Sam pomysł zrnlany formuły egzaminu dojrzatości z geografii powstał z ini-
cjatywy nauczycieli, wspierany ptzez dyrcktorÓw szkÓł i niektÓre kuratoria
oświaty, a w ostatecznej formie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. MEN
wystqpiło w roli promotora zmiany powołuj4c zespÓł',ktÓry przygc:tował ramy
organizacyjne programu Nową Matura. MEN zabezpieczyło środki finansowe
i zadbało o wsparcie finansowe programu z funduszu PHARE i merytoryczne
z instytucji realizuj4cych od lat egzaminy zewnętrzne, czyIi CITo w Holandii
i AEB obecnie AQA (Assessment and Qualifcations Alicnse) w Anglii.

Realizacja projektu rozpoczę|a się pod koniec 1994 roku pod nazw4 Program
Nozoa Matura. obszar Polski podzielono na sześć rejonÓw, powierzajqc koordy-
nację pracy Kuratorom oświaty w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie
iŁodzl' (w pÓźniejszym czasie rozszetzającje o dwa kolejne kuratoria w Katowi-
cach i Łomży). W każdym wojewÓdztwie powołano pełnomocnika ds. realizacji

Programu. Regionalna Komisja EgzaminÓw Szkolnych z siedzlb4 w Krakowie
obejmowata 12wojewÓdztw Polski potudniowo-wschodniej: bialsko-pod]askie,
chełmskie, kieleckie, krakowskie, krośnieriskie, lubelskie, nowos4deckie, prze-
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myskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie, tarnowskie i zamojskie' W wyniku wspÓł-
pracy między kuratoriami i nauczycielami juz w formie starej matury ujednoli-
cono pytania w części pisemnej egzaminu dojrzałości (z j. polskiego, matematy-
ki, historii, biologii) i kryteria oceniania prac' Stopniowo wprowadzono do szkÓł
kodowanie prac a nauczyciele oceniali losowo prace wręczone im przez dyrek-
torÓw. Już'1996 roku stopniowo Ptzy kilku kuratoriach powołano WojewÓdzkie
Komisje EgzaminÓw Szkolnych (WKES). W trakcie wspÓłpracy zespoły r.auczy-
cie|t z roznych wojewÓdztw i przednriotÓw spotykały się i dyskutowały nacl
tworzeniem podstaw kultury jawnego mÓwienia o wymaganiach egzaminacyj-
nych i porÓwnywalnego oceniania.

Niestety, przez dwa lata funkcjonowania czteroletniego programu Nowa Ma-
tura przypadaj4cego na lata 7994-1998, geografia podobnie jak tizyka i chemia
nie były nim objęte. Wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli geografii
Kurator oświaty w Krako wie w 7996 roku powołał pięcioosobo wy zespo| przed.
miotowy nauczycieli geografii iw|4czył go do prac WKES. Przez dwa lata był to
jedyny zespÓł' nauczycieli geografii w Polsce, ktÓry rozpoczął' prace nad stwo.
rzeniem bardziej obiektywnych warunkow egzaminowania.

Pomysł na nowq formułę egzaminu dojrzatości z geografli powstał w Krako.
wie pod wpływem zatwierdzenia przez MEN nowych programÓw nauczania
i powstawania klas o profilu geograficzno-matematycznym (XII LO w Krakowie,
LO w Wieliczce), geograficzno-ekologicznyrr. (XIV LO w Krakowie), geograficz-
no-turystycznym (XXV LO w Krakowie), ekonomicznym (II LO w Krakowie)
a jego idea został'a przedstawiona w sposÓb praktyczny a arkuszu wykorzysta-
nym do badania wynikÓw nauczania geografii w klasach trzecich liceÓw ogÓl.
nokształc4cych w wojewÓ dztwie krakowskim w roku szkolnym 1997 / 1998 roku.
WÓwczas takze fieszcze w ramach WojewÓdzkiego ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Krakowie) prowadzono badania ankietowe dotyczęce opisu geogra-
fii jako przedmiotu szkolnego zasięgaj4c opinii uczniÓw i nauczycieli geografii
na temat koncepcji egzaminu dojrzałości.

W roku 7997 w zwi4zku z nowym programem SMART (Strategic Measures
Archiezuing Reform Targets), ktÓry miał wesprzeć merytorycznie program Noale7
Matury, MEN powoł ało 6 nauczycieli geografii reprezentujących wojew Ództw..
gdariskie, łÓdzkie, łomzyriskie, krakowskie, poznariskie i warszawskie. RÓwno-
Ieg|e z dwu letnim szkoleniem w kraju i za graric4 podjęto środowiskow 4 watsz-
tatow4 pracę z nauczycielami a jej wyniki publikowano corocznie w formie serii
informatorÓw maturalnych z geogtafli (M. K. Szmigel, W, Srokosz (red.), 1998,
1999,2000).

w 1999 roku powołano nowe instytucje w systemie oświatowym (8 okręgo-
wych Komisji Egzaminacyjnych i jednq Centralnq Komisję Egzaminacyjn4) od.
powiedzialne za wyPr acowanie dokumentÓw niezbędnych do pr zepr ow adze-
nia zewnętrznych egzaminÓw mafuralnych i inrrych np. na progach edukacfnych
szkoły podstawowej, gimnazjum otaz egzaminÓw zawodowych nada|qcych
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kwalifikacje zawodowe. Powołano takze zespoły merytoryczne składajqce się
z nalrczycie|i szkÓł średnich i nauczycieli akademickich reprezentujących wy-
ższeucze|nie i stowarzyszenia rraukowe celem opracowania dokumentÓw opisu-
j4cych wymagania egzaminacyjne. opracowane w roku 7999 przekazane nastęP-
nie do konsultacji społecznej, zostały opublikowane i rozesłane do szkÓł w sierpniu
2000 roku, czylina dwa lata przed planowanym w 2002 roku egzaminem.

Wszystkie dokumenty wypracowywane Ptzez przedmiotowe zespoły były
zewnętrznie recenzowane ptzez niezaleznych od komisji egzaminacvjnych
nauczycieli akademickich najczęściej specjalistÓw reprezentuj4cych dydaktyki
szczegÓłowe lub rekomendowanych Centralnej Komisji Egzaminacy jnej przez
Krajowę Radę Akademickich SzkÓt Paristwowych (i(RAsP).

Harmonogram najwazniejszych pt ac poPrzedzaj4cy ch wprowadzenie ze.
wnętrznego egzaminu maturalnego z geografii przypadaj4cy na lata 1994-2001
przedstawiono na ryc. 2.

. WKES _ WojewÓdzka Komisja EgzaminÓW Szko|nych

Ryc. 2. Od Raportu Judith Marquand do Nowej Matury

ZrÓdło: opracowanie własne.

Krajowy program MEN

NOWA MATURA

Zespoły przedmiotowe: j. po|ski,

historia, biologia, j. obce

Opublikowanie
standardÓw
wymagari
egzaminacyjnych
i SylabusÓw
przedmiotowch

Praca nad
standardami
wymaga
egzaminacyinych

SzkoIenia egzaminatorÓw

Spolkania z nauczycielami
w całej Po|sce, wydawanie materiałÓw
pomocniczych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne
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Pierwsze prÓbne egzaminy maturalne przeprowadzone zostały w kraju we
wrześniu 2001 roku. objęto nimi całq populację uczniÓw najstarszych klas
liceÓw ogÓlnokształcących, liceÓw technicznych i liceÓw zawodowych (młodzie-
żowych). Mimo malejqce3o z kazdym rokiem oporu części nauczycieli wobec
zewnętrznej w stosunku do szkoły oceny wynikÓw kształcenia, wybory parla-
mentarne na poczętku jesieni w 2001 roku stworzyły dodatkow4 okazię do for-
mułowania nowych idei i obietnic. W rezultacie wyborÓw do parlamentu nowe
władze w miesiqc po prÓbnych egzaminach spełniaj4c obietnice przedwyborcze
wprclwadziły ku zdumieniu najbardziej zaaagażowanej części środowiska na-
uczycielskiego zmianę przepisÓw w ciqgu roku szkolnego, w ktÓrym uczniowie
mieli przyst4pić do Nowej Matury.

W rezultacie zmiany przepisÓw odroczono w czasie wprowadzenie zewnętrz-
nych egzaminÓw na poziomie maturalnym a utrzymano Wprowadzenie ich zgod-
nie z harmonogramem na zakoitczenie szkoły podstawowej i gimnazjum.Prze-
prowadzenie w szkołach egzaminu według dwÓch odmiennych regulaminÓw
i arkuszy egzaminacyjnych stanowiło powazne utrudnienie dla dyrekcji szkÓł.
Najczęściej w wyniku rozmÓw prowadzonych w szkołach przyjmowano jedno
rozwi4zante. Skoro nie musi być zewnętrzny egzamin to, po co ryzykowaĆ, po
co uczyć się nowych procedur?

Pierwszy zewnętrzny egzamin maturalny z geogr afii

Do Nowej Matury w 2002 roku przyst4pili wyłęcznie Ci uczniowie, ktÓry pisem-
nie wyst4pili do dyrektorÓw szk6ł z tak4 prośbq' Uczniowie Ci stanowili za|ed-
wie kilka procent uprawnionych uczniÓw w skali kraju (6473 uczniÓw). Swoję
decyzjq znacznie utrudnili pracę szkÓł, w ktÓrych egzamin musiał Przeptowa-
dzony według dwÓch rÓżnychregulaminÓw. Nalezy cieszyć się mimo wszystko
faktem, ze uczniowie podjęli jednak wyzwanie i mimo politycznych przeszkÓd'
postanowili uzyskaĆ zewnętrzn4 w stosunku do szkoły ocenę wynikÓw kształ-
cenia, odczuwaj4c przez trzy |ata specjalnie prowadzon4 W tym kierunku pracę
dydaktyczn4 nauczycieli. Terytorialne zrÓznicowanie |iczby abiturientÓw, ktÓ-
tzy przyst4pili do egzaminu maturalnego w nowej formule przedstawiono na
ryc. 3.

W trzech wojewÓdztwach (podkarpackim, lubelskim i małopolskim) do eg-
zaminu w nowej formule przystqpiło 1836 abiturientÓw w 155 szkołach (ryc. 4).
Ażw 42 szkołach był to 1 ucze(l,w 47 szko|ach (2 do 5 uczniÓw), w 20 szkołach
(56 do 10 uczni6w, w 22 szko|ach (11 do 20 uczniÓw) , w 1'2 szkołach (21 do a0
uczniÓw) lw.]'2 szkołach (41 do 125) uczniÓw. Jak wynika zbada prowadzo-
nych przez oKE w Krakowie za pÓźno do uczniÓw dotarła wiadomość o uzna-
niu wyniku tego egzaminuprzezwyższe uczelnie bezpotrzeby ponownego zda'
wania egzaminu wstępnego (mimo decyzji MEN w sprawie przesunięcia
wprowadzenia go obligatoryjnie).
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Ryc. 3. Przestrzenne zrÓznicowanie abiturientÓw pierwszego zewnętrznego egzaminu matu
ralnego w Polsce w 2002 roku

ŹrÓdło: Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke'edu.pl

frTj'r 6'ai"'.,"T-.r*

Ryc. 4. Terytorialne rozmieszczenie 155 szkÓł, w ktÓrych abiturienci wybrali w 2002 roku Notu4
Maturę na obszarze działania okręgowej Komisji Egzaminacfnej w Krakowie

Zr dło: opracowanie własne.
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Kolejnym dokumentem, ktÓry wymagania egzaminacyjne |4czy z treściami
kształcenia w celu ukierunkowania pracy uczniÓw przygotowujqcych się do eg-
zaminu jest Informator/Sylabus" Wymagania egzaminacyjne nie powinny wy-
chodzić poza treści kształcenia zapisane w dokumencie zwanym Podstawq Pro-
grąmou)ą. Jedenaście haseł zapisanych w niej nie pozwa|ajednak jednoznacznie
odczytaĆ zakresu treści, jaka winna być realizowana w każdej szkole. Staraj4c się
ułatwić uczniom ptzy9otowywanie się do egzaminu na|eżał'o opublikować za-
kres treści w,ymaganej przy egzaminie a więc wykonać podobnę pracę jak czy.
niq to autorzy programÓw nauczania. Ich zapis jest wypadkow4 doświadczeri
nauczycieli, z ktÓrymi wysz|i nauczyciele ze szkÓł do komisji egzaminacyjnych
i nauczycieli akademickich wspÓłpracujęcych znauczycie|ami podczas praktyk
studenckich, olimpiad przedmiotowych, konferencji towarzystw naukowych,
jako autorzy zadai:.egzaminacyjnychczy recenzenci arkuszy egzaminacyjnych.

Jak wynika ztyc.5. geografię wybrało 41% abiturientÓw mimo, że ten przed.
miot po raz pierwszy po wielu latach występował w formie pisemnej (ostatnio,
krÓtko w latach 70 XX wieku) ale zdecydowanie pierwszy raz w formie wielu
zadari (około 70 zada ' w dwu arkuszach egzaminacyjnych).

4

ę1 geografa

g6 historia

1%o 5 bio logia

6 f izyka

E wos

ts informatyka

E  chem ia

B  j . obce

3inne (taniec,  h istor ia sztuk!,  h istor ia

16%

Ryc. 5. Wybory przedmiotÓw maturalnych w grupie (,,do wyboru,')

irÓdło: Opracowanie własne.

okres przej ściowy 2002-2004

od czasu wygłoszenia prelekcji w lutym 2003 roku wiele się zmieniło np.
nauka w szkołach średnich (dziś ponadgimnazjalnych) trwa trzy a nie cztery
lata (ryc.1)' wesz|y nowe rÓżnorodne programy nauczania zrÓżnicowane na po-
ziom podstawowy i rozszetzony a co za tym idzie wiele nowych podręcznikÓw,
nowe standardy egzaminacyjne (Rozporządzenie MENIS z 10 kwietnia 2003)
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a w ślad za nimi takze nowa koncepcja ana|izy jakościowej wynikÓw, ujednoli-

cona dla przedmiotÓw matematyczno-przyrodniczych.
Pełny zapis wymagari egzarninacyjnych na rok 2005 został opublikowany

w lnformatorze Maturalnym od 2005 z geografi i rozesłany do szkÓ| na dwa lata
przed egzaminem a więc we wrześniu 2003 roku. Uczniowie, ktÓrzy w 2005 roku

przystąpią do egzaminu dojrzałości sko czyli w roku szkolnym 2003/2004kla.
sy drugie szkÓł ponadgimnazjalnych. Majq zasobq doświadczenie egzaminu ze-

wnętrznego zdawanego w ostatniej klasie gimrrazjum w 2002 roku.
Nauczyciele szkÓł ponadgimnazjalnych po raz pierwszy w roku szkolnym

2002/2003 podjęli pracę dydaktyczn4 z uczniami zreformowanej szkoły gimna-
zjalnej a więc uczniÓw kształcqcych się według wielu rÓzrrych rÓwnolegle obo-
wi4zuj4cych programÓw nauczania i wielu podręcznikÓw. o szkole, po ktÓrej
organizowany jest egzamin maturalny leszcze niewiele wiemy. Egzamin matu-
ralny jest tworzony tym razem rÓwnolegle z formowaniem się szko|y ponad-
gimnazjalnej. Dlatego m.in. występuj4 dodatkowe trudności zwl.qzanezkoniecz-
ności4 standaryzacjl, zada i arkuszy maturalnych w klasaeh proglamowo
nizszych.

Dzięki przychylności kuratorÓw oświaty wojewÓdztw: małopolskiego, pod-

karpackiego i lubelskiego w okresie przejściowym 2002_2004 pisemny egza-

min maturalny z geografiibył'przeprowadzany według jednolitych zasad, tre.

ści i formy nawi4zujęcej do Nowej Matury. Zachowano w niezmienionej postaci

(także do wyboru) jedno z zagadnien wymagaj4cych pracy zbarwnqszczegÓ-
łow4 map4. R_Óżnica polegała na mozliwości wyboru trzech głÓwnych tema-

tÓw z pięciu podanych i rozwi4zania wiqzek zadafl, (a nie pojedynczego zada-

nia) zwi4zany ch z wybr anymi zagadnieniami oraz jednego poziomu egzaminu.
okres ten został wykorzystarry Przez okręgowq Komisję Egzaminacyjn4
w Krakowie do tworzenia zespołÓw nauczycieli uktadaj4cych zadania i sche-

maty punktowania i doskonalenia ich umiejętności oraz poszerzania kręgu eg.

zaminatorÓw zarÓwno wśrÓd nauczycieli szkÓł ponadgimnazjalnych jak i aka.

demickich. Poniewaz egzaminy odbywaj4 się minimum dwa razy w roku

(zarÓwno d|a m|odzieży jak i dorosłych) zgromadzono około 400 zada , kt6re

zostały prÓbnie zastosowane. Niestety tozwi4zania uczniowskie pozostaj4
w szkołach a więc poza okręgow4 Komisj4 i wymagajq stara o ich udostęp.
nienie. opublikowano cały Szereg materiałÓw dydaktycznych dla uczniÓw

i nauczycieli, ktÓre miały ilustrować wymagania egzaminacyjne. Starając się

zapewnić jak największą trafnośĆ egzaminu nie tylko do opublikowanych
wymagari egzaminacyjnych ale takze do tego co się dzieje na lekcjach geografii

zaptaszafio nauczycieli na warsztaty, aby wspÓlnie z pracownikami okręgo-

wych komisji egzaminacyjnych tworzy|i zadania ćwiczeniowe dla swoich

uczniÓw. opublikowane w tym czasie zbiory zadan omawiano z nalczycie|a-
mi podczas wielu spotka (wykaz tych pubtikacji zamieszczono w spisie lite-

raturv).

4o/o
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Na ryc. 6 przedstawiono schemat rÓwnolegle toczących się prac w rÓznych

zespołach. P odstawą pro4ramowa stanowiqca batdzo słabo uszczegÓłowiony za-

kres treści kształcenia geografii zarÓwno w gimnazjach jak i szkołach ponadgim-

nazjalnych była interpretowana zgodnie z doświadczeniem osÓb powotanych

do wykonaniu p.u. związanych z opracowaniem wymagari egzaminacyjnych

a następnie ten Sam zespÓł' pracował nad opracowaniem Informatora maturalnego

zawieraj4cego przykładowe Arkusze egzaminacyjne. Pierwsze Programy naucza-

nia do nowej Podstau)y prołrąmozuej... a w ślad za nimi podręczniki powstawały

rÓwnolegle' Nie wszystkie one w momencie opublikowania zawietały treści sta-

nowiące wymagania egzaminacyjne mimo wielu prÓb nieformalnych kontak-

tÓw autorÓw programÓw i podręcznikÓw z twÓrcami wymagari egzamina-

cyjnych.  Pojawiły s ię podręcznik i  t4cz4ce treści  prof i lu podstawowego

i rozszerzonego kształcenia geograficznego a inne osobno traktowały treści pro-

filu podstawowe8o irozszerzonego. W kolejnych latach autorzy podręczn1k6w

i wydawnictwa zadbały o stosowne uzupełnienia'

Ryc. 6. Od Podstawy Programowei do arkusza egzaminacy;nego

ŹrÓdło: opracowanie własne.

Wymagania egzaminacyjne jak niektÓrzy słusznie uważaj4 są takq sam4 in-

terpretacj4 Podstawy programoulej jak każdy inny program nauczania. Dlaczego

tak się stało, łatwo wytłumaczyć. Forma i zakres treści obowi4zuj4cej Podstawy

programowejnie pozwolił na wskazanie tych zakresÓw treści i umiejętnoś ci z Pod.

stazl.ly programowej, ktÓre będq obowiqzywały na egzaminie maturalnym. Na-

uczyci'ele i uczniowie domagali się aby wymagania egzaminacyjne zawierały

nie tylko spis haseł programowych ale i zakres treści wymaganej problematyki

na egzaminie maturalnym.

6)
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Zewnęftzny egzamin maturalny potaz drugi w 2005

Według nowych uregulowari prawnych obowiqzujęcych od 2005 roku każ'dy
maturzysta stoi przed koniecznością zdawana obowiązkowo egzaminu we-
wnętrznego (ustnego z języka polskiego i j. obcego) oraz pisemnego egzaminu
z trzechprzedmiotÓw: języka polskiego, języka obcego nowozytnego otazprzed-
miofu wybranego spośrÓd następujęcych przedmiotÓw: biologia, chemia, fizy-
ka z astronomi4, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematy.
ka, wiedza o społeczeristwie, wiedza o taflcu. o wyborze przedmiotu nraturalnego
uczniowie musz4 zadecydować do korica września kazdego roku. Przedmioty
obowi4zkowe mog4 być zdawane na poziomie podstawowyn(Arkusz Ą lub roz-
szerzollyln (Arkusz IĄ a decyzje w tym zakresie moze podj4ć zdaj4cy podczas
trwania egzaminu. Rozwi4zanie to jest krytykowane w ramach Sanego systemu
oraz przez Instytut Badari Publicznych przede wszystkim za trudne do uspra-
wiedliwienia moze nie konieczne koszty druku arkuszy.

Absolwenci majq prawo do zdawania egzaminu maturalnego z jednego, dwu
lub trzech przedmiotÓw dodatkowych (według potrzeb lub wymagari uczelni,
do ktÓrej będzie się ubiegał o przyjęcie). Egzamin zprzedrniotÓw dodatkowych
jest zdawany na poziomie rozszerzcinyrn (Arkusz I + Arkusz ID.

Egzamin z geografii na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na
rozwt4zaniu testu (zadafi rÓznych typÓw), obejmuj4cego cały zakres wymagari
egzaminacyjnych. Zdaj4cy otrzymuje Arkusz I z wieloma zadaniami (wielokrot-
nego wyboru, na dobieranie, prawda-fałsz, zadania otwarte), ktÓre wymagaj4
samodzielne go f ormułow ania zw ięzltych odpowied zi. Ten sposÓb sprawdzania
umie|ętności abiturientÓw ma charakter testowania ztzw.wyposażeniem, a więc
zwykorzystaniem barwnej ll";tapy szczegÓłowej oraz innych materiałÓw źrodło.
wych jak: fotografia, mapa przeglqdowa, plan, tekst, tabela statystyczna, sche-
mat, wykres, prof1l, przekrÓj. Zadania sprawdzaj4 umiejętności opisane w stan-
dardach z geografli dla kazdego z poziomlw egzaminu osobno. Ich struktura
obejmuje:
I. Wiadomości i rozumienie - zdaj4cy zna fakty i stosuje pojęcia, prawidłowo-

ści i teorie oraz przedstawia i wyjaśnia zdatzenia, zjawiska i procesy.
II. Korzystanie z informacji _ zdaj4cy wykorzystuje i przetwarza informacje:

odczytuje, selekcjonuje, porÓwnuje, interpretuje, grupuje informacje według
okreŚlonych kryteriÓw.

III' TWorzenie informacii - zdaj4cy charakteryzuje, ocenia i rozwi4zuje proble-
my w rÓznych skalach przestrzennych i czasowych.

Egzamin z geograflt na poziomie rozszerzonym trwa dodatkowo 120 minut
(Arkusz 1I,) i polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z rÓznorodnymi mate-
riałami źrÓdtowymi, rÓznorodnym zakresie przestrzennym. Zakres treści mię.
dzy poziomem podstawowym i rozszerzonym jest trudny do rozgraniczenia
i wymaga wnikIiwego studiowania Informatora przez uczniÓw i nauczycieli.
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Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

Rozwiązania poszczegÓ|nych zada oceniane sq na podstawte szczegÓłowych
kryteriÓw oceniania iednolitych w całym kraju. obok każdego zadania znajduje

się maksymalna punktaĄa, jaką zdający moze otrzymaĆ za jego rozwiązanie'

ocenianiu podlegają Ęlko te fragmenty pracy, ktÓre dotycz4 polecenia. Zapisy

w brudnopisie nie s4 oceniane. Zdaj4cy zdał' egzamin, jezeli z przedrniotu obo-

wi4zkowego na poziomie podstawowym otrzymat, co najmniej 30% punktÓw

mozliwych do uzyskania. wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym nie ma

wptywu na zdanie egzaminu maturalnego. Wynik jest wyrażany w skali procen-

towej osobno dla kazdego poziomu egzaminu i odnotowywany na świadectwie

doirzałości.
Zarozwi4zanie zadan zkazdego arkusz azdajqcy moze otrzymać po 100 punk-

tÓw. Przyjęty model odpowiedzi uwzględnia zakres merytoryczny, ale nie jest

ścisłym Wzorcem sformułowania (poza jednowyrazowymi odpowiedziami i klu-

czem do zada zamkniętych). Za zadania otwarte, za ktÓre mozna przyznaĆ

1 punkt przyznaje się go wył4c znle przy odpowiedzi w pełni poprawnej. Za za-

dania, zaktÓre mozna przyznaĆ więcej niz ieden punkt, przyznaje.się tyle punk.

tÓw ile prawidłowych elementÓw odpowiedzi (zgodrue z wyszczegÓInionymi

w kluczu) przedstawił zdaj4cy. Jeże|i zdaj4cy 'wymieni więcej niz wymagano

odpowiedzi (np' cech, argumentÓw itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu

ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (Iiczonych od pierwszei), ile jest

w poleceniu.

}ezeli podane w odpowiedzi in{ormacje (rÓwniez dodatkowe' ktÓre nie wyni-

kajq z polecenia w zadaniu) świadczq o zupełnym braku zrozumienia omawia-

nego zagadnientai zaprzeczajqudzielonej prawidtowej odpowiedzi, odpowiedŹ

taka jest oceniana na zero punktÓw.
PrÓbny egzamin maturalny z geograf|i na poziomie podstawowym został

ponownie przeprowadzorly na obszarze objętym oKE w Krakowie w czerwcu

2004 roku. Prace uczniÓw oceniane były w szkołach na podstawie dostarczo-

nych schematÓw punktowania. PrÓbkę 2losowo dobranych prac (ucznia pierw-

szego i środkowego na liście przysyłano do oKE). Na tej podstawie zostanie

przygotowany raport pozwal,aj4cy nauczycielom na porÓwnanie osiągnięć wła-

snych uczniÓw.

Zakofrczenie

Najistotniejsz4 rÓznic4 nowego egzaminu maturalnego jest wprowadzenie oce-

niania osiqgnięć szkolnych uczniÓw przez irnych nauczycieli niz tych, ktÓrzy

byli odpowiedzialni za proces kształcenia. Wysok4 trafność wewnętrznq pomia.

ru ma zapewnić jasność i znajomość wymagari ptzezuczniÓw otaz zestaw duzej

Iiczby zada (w odrÓznieniu od starej formuły ustnego egzaminu, w ktÓrym

kazdy uczeft otrzymywał inny zestaw trzech pytari). Rzetelność, czyli dokład-
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ność pomiaru osi4gnięć podczas egzaminu ma zapewnić systematyczna ocena
stosowności zadan, czyli stararrny dobÓr zadan do czynności, ktÓre ma mierzyć
arkusz egzaminacyjny (standaryzacja). Dbałość o ich poprawność rzeczow4, re-
dakcyjn4, zrÓznicowan4 trudność i autentyczność sytuacji zadaniowej nawi4zu-
jqcej do doświadczeri uczniÓw. ledn4 z miar oceny zadarl jest mozliwość zacho-
wania porÓwnywalności oceniania. Do oceny prac uczniowskich s4 dopuszczani
nauczyciele, ktÓrzy odbęd4 25 godzinne przeszkolenie (kurs egzaminatorÓw)
ikażdorazowo powtÓrz4 udziat w szkoleniu bezpośreclnio przez egzaminem.
Kolejnym elementem norł,ej formuły egzaminu z geografii jest obiektywizrn sy-
tuacji egzaminacyjnej poprzezjednakowe traktowanie uczniÓw niezaleznie od
ich cech jednostkowych. Ujednolicenie czasu pracy i brak bezpośredniego kon.
taktu z egzaminatorem wykluczaj4cr. rnozliwość zadawania dodatkowych py-
tait, przekazywania niewerbalnych znakÓW ktÓre pozwa|ały, na skorygowanie
udzielanej odpowiedzi. Prace uczniÓw sę kodowane/ w zwiqzku, z czym egza.
minator nie zna ucznia ani szkoły, z ktÓrej on pochodzi. Na obiektywizm sytu-
acji egzaminacyjnej składa Się Szereg czyonikÓw takich jak np. zapewnienie sa.
modzie lności  pracy oraz obowi4zkowej obecności  z  kazdym zespole
nadzoruj4cym (na kazde1. sali) nauczyciela z innej szkoły. Egzamin moze być
dodatkowo obserwowany Przez nauczy cieIi akademickich, cloradcÓw metodycz-
nych czy przedstawicieli organÓw prowadzanych i rradzoruj4cych (na podsta-
wie wniosku zainteresowanego lub instytucji i upowaznienia wydanego przez
dyrektora okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Wyniki egzaminÓw wtaz z obu-
dow4 (planem i kartotekq testu) s4 publikowane.

Geografia jest lubianym przez uczniÓw przedmiotem i chętnie wybieranym
jako przedmiot egzaminacyjny przede wszystkim ze wzgIędu na duze zaar.1a-
zowanie nauczycieli geografii i pomoc (często poza lekcjami) w jak najlepsze
przygotowanie do egzaminu oraz częste do tej pory wvstępowanie geografii jako
przedmiotu wymaganego podczas egzaminu wstępnego na wiele kierunkÓw
sfudiÓw. Zainteresowanie wyborem geografii jako przedmiotu maturalnego moze
ulec zmianie pod wpływem polityki rekrutacyjnej prowadzonej przez wyzsze
uczelnie.

Doniosłość egzaminÓw sprawdzaj4cych (majęcych spełnić takze rolę selek-
cyjnych) czyni z nich silne narzędzie oddziaływania na to, co robię nauczyciele
w klasie szkolnej (J. Nitko, 1998). Cieszy fakt dostrzezeniaprzez nauczycieli aka-
demickich (geografÓw) starafi zespotu nauczycieli geografii w okręgowych ko-
misjach egzaminacyjnych o zrniany w nauczaniu geografii w szkołach. |ak się
wydaje, zmiany skutecznie można wymusić stawiajqc nolue wymą4ania na egzaminach
i sprawdzianach (W. Cabaj,2002). Za wszystkie stworzone okazje do dyskusji nad
egzaminem dojrzałości podczas zebr a Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oruz ZjazdÓw PTG krytyczne uwagi, z ktÓrymi Staramy się polemizowaĆ oraz
zgł'aszane propozycje zmian serdecznie pragnę serdecznie podziękować w imie.
niu zespołu geografÓw w komisjach egzarninacyjnych maj4c nadzieję na dalsz4
owocn4 wspÓłpracę'
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Syfuacja nowego egzaminu maturalnego
ze szczegÓlnym aw zg|ędnieniem geoglafii

Wstęp

Egzamin maturalny w nowej formule, o charakterze egzaminu zewnętrzne9o,
funkcjonuje w Polsce od 2005 r. Minqł więc juz czas pierwszych doświadczeri
znimzwi4zanych. Nadeszłachwl|a, gdy możnana ich podstawie dokonać pew-

nego podsumowania i prz71rzeć się jak wygląda wspÓłczesna matura. Wyłoni

się z tego jej sytuacja będąca w znacznym stopniu wyrazem polskiego szkolnic-
twa.

owq sytuację nowego cgzaminu maturalnego w istotny sposÓb kształtują
poszczegÓIne przedmioty egzaminacyjne. Geografi a, z racjibardzo duzej popu-

larności wśrÓd przedmiotÓw do wyboru, pełni rolę jednego z najważniejszych.
Ma więc ona istotny wpływ na obraz matury - zw|aszcza w aspekcie jej wyni-
kÓw.

Niemniej jednak analiza sytuacji geografii jako maturalnego przedmiotu eg-

zaminacyjnego/ moze przyrieść istotne informacje nie Ęlko w kontekście całego
egzaminu dojrzałości, ale przede wszystkim, w kontekście pojedynczego przed-
miotu' Wiadomości te oraz wynikajqce z nich wnioski, powinny być wazne nie

tylko dta środowiska geografÓw, ale też ośrodkÓw decyzyjnych w całym szkol-

nictwie, rÓwniez na poziomie wyższym.

Nowy egzamin maturalny

Pocz4tek proglamu ,,nowa matura,, I. Dzierugowska (za: D. Nowicka, 2004a)
wyznaczanal993 r', kiedy poszukiwano w całym systemie edukacji - Poczyna-
j4c od przedszkoli, poptzez szko|ty, atakże kuratoria czy nawet samorzqdy tery-

torialne oraz ministerstwo edukacji' takiego elementu, ktÓrego zmiana, spowo-
duje najdalej idące przekształcenia w oświacie. Wypracowano wtedy wniosek,

ze takim elementem iest matura.
Było rzecz4oczywistą, ze nowy egzamin maturalny musi mieć charakter ze-

wnętrzny. Tak wyglądaj 4egzaminy dojrzałości w prawie wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Standardem jest tez to, ze rÓwnocześnie matura jest ,,przepustk4',
nawyższe uczelnie (por. M' Maziriska, 2004;D. Nowicka,2004b).

A9

sytuac,ia nowego egzaminu maturaInego ze szczegÓ|nym uwzg|ędnieniem geografii

Najwazniejszym celem egzaminu zewnętrzne9o, a więc takŹe nowej matury,
jest według K. StrÓzyriskiego (2004a, s. 16) ,,odpowiedź na społeczne zapotrze-
bowanie dotycz4ce czystości, przejrzystości i jednolitości wymagari i procedur
oceniania,'. ZdaniemI.Dzierzgowskiej (za: D. Nowicka, 2004a) dzięki temu, ze
wyniki nowej matury s4 porÓwnywalne, można poznać stan polskiej oświaty.
Przy starej matutze ży|iśmy w świecie wielkiej fikcji. Mozna było wtedy mÓwić,
ze nasza edukacja jest najlepsza na świecie lub ze najgotsza i obie grupy miaty
przykł'ady i argumenty, ktÓrymi usiłowały to udowodnić.

Prace nad tworzeniem zewnętrznego systemu oceniania osiqgnięć szkolnych
uczniÓw Minister Edukacji Narodowej na mocy art' 9a ustawy z dnia7 września
1991. r. o systemie oŚwiaty wraz z poźnie1szymi zmianami (Dz. U. z1991' r., nr 95,
poz. 4f5) powierzył' powołanej w 1999 r. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zsiedzIbą w Warszawie, atakze na mocy rozpotz4dzenia z dnia 18 lutego 1999 r.
w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich
zasięgu terytorialnego wraz z pÓźntejszymi zmianami (Dz. U. z 1999 t, rt 74,
poz. 134) 8 okręgowym komisjom egzaminacyjnym - w Gdarisku, Jaworznie,
Krakowie, Łodzi,Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Pierwszą odsłonę nowy egzamin maturalny, z geografi4 jako przedmiotem
pisemnym, miał w 2002t. - była to jednak odsłona częściowa, albowiem na krÓt-
ko przed egzaminem podjęto decyzję, iz z now4 formułą będ4 się mogli zmie-
rzyĆ, rie urszyscy jak wcześniej planowano, a jedynie chętni. Pozostali ptzystą-
pili do starego egzaminu maturalnego. Tych ostatnich był'a zdecydowana
większość, Za sprawq bałaganu jaki towatzyszył wprowadzanej wÓwczas nowej
maturze i zwyk|ego strachu przed czymś nieznanym.

od 2003 r. geografia weszła w ramach starej matury do puli przedmiotÓw,
ktÓre mozna było zdawać pisemnie. W ciqgu 5 godzin nalezało wybrać trzy za.
dania z pięciu, a następnie napisać dla kazdego z nich rozprawkę, zgodnie
z doł,ączonymi poleceniami cz4stkowymi, a niekiedy takze zał'4cznikami w po-
staci map, tabel, wykresÓw lub schematÓw.

Nowy egzamin maturalny miał swoj4 premierę dopiero w 2005 r., ale zosta!
przeprowadzony jedynie w liceach ogÓInokształcqcych i liceach profilowanych.
W 2006 r. objął on takze absolwentÓw technikÓw oraz liceÓw uzupełniających.
Dopiero więc wyniki z tego roku, mog4 być obrazem sytuacji polskiego szkol-
nictwa. Nie można jednak, podchodzić do nich bezkytycznie. Każdy egzalr.in
posiada swoj4 specyfikę. Tym bardziej dotyczy to egzaminu zewnęttznego ja-
kim jest obecna matura. Jej zadanta i ich strukfura muszą odpowiadać niekiedy
mocno rozniqcym się programom nauczania i odmiennym warunkom uczenia
się w tysiącach szkÓł. ,,Pomiarowy koszt,, takiej uniwersalności arkusza egzami.
nacyjnego K. StrÓzyriski (2004b) porÓwnuje do aparatu fotograficznego _ tzw.

,,głuptaka,,albo,,idiot-kamery,,, ktÓrym zdjęcie wykonane niezaleznie od odle-
głoŚci jest ,,w miarę dobre,,. o ile jednak taki aparat nie robi zdjęĆbardzo z1tych,
to nie robi rÓwruez zdjęĆbardzo dobrych. Podobnie jest tez z nową maturq. Spłasz-
cza ona osi4gnięcia zdajqcych. Najlepsi, zwłaszcza ci, ktÓrzy myślą w sposÓb
nieszablonowy, wypadaj4 poniżej swoich mozliwości. Formuła egzaminu nie
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pozwala im n a Zaptezentowanie pełnych mozliwości. Ich nieĘpowych osi4gnięć
w zaden sposÓb nie mozna zmierzyĆ za pomoc4 masowego egzaminu. Nato-
miast najsłabsi wypadają zaPewne powyżej swoich możliwości. Ma na to wpływ
przede wszystkim system punktowania, mozliwy do przewidzenia w pewnym
stopniu schemat oraz tematyka poleceri, a także błędy w zadaniach' ktÓre roz-
strzygane sę na korzyść zdaj4cych.

Egzamin maturalny w 2006 r.

W 2006 r. do egzaminu przystqpiło blisko 420 tysięcy maturzystÓw. w 55,5%
były to kobiety, a w 44,5% mężczyźni. Absolwenci liceÓw ogÓlnokształcqcych
stanowili 59%, technikÓw 22%,liceÓw profilowanych17%, a liceÓw uzupełniajq-
cych niespełna 2,/"1 .

Po podaniu do publicznej wiadomości informacji, że w skali kraju egzamin
zdało79,0% maturzystÓw (w 2005 r. nowę maturę zdało86,5%), w mediach roz.
gorza|a dyskusja nadzapaści4polskiego systemu edukacji. Była ona jednak pro-
wadzona często przez osoby, ktÓre nie znaj4 się na szkolnictwie, a jlż tym bar-
dziej na nowym egzaminie maturalnym. }ednym z najczęstszych błędÓw było
mÓwienie o tym' jak diżo maturzystÓw nie zda|o egzaminu na poziomie tozsze-
tzonym, a przeciez poziom ten nie ma wpływu na zdanie, b4dź też nie zdanie
maturyz.

W rzeczywistości słabszy wynik matury w 2006 r. był w znacznĄ mierze po-
zorny' Wynikał on przede wszystkim z tego, ze nowego egzaminu dojrzałości
nie zdawali wyłęcznie absolwenci liceÓw ogÓlnokształcących (89,6% z nich zda.
ło) i liceÓw profilowany ch (62,0% z nich zdało). Przyst4pili do niego takze absol-
wenci technikÓw (65,8% z nich zdało), ktÓre ptzecież miały być w myśl reformy
zlikwidowane, ale ostały się sił4 inercji oraz |iceÓw uzupełniaj4cych (33,9,/,
znich zda|o), do ktÓrych trafia młodzież po zawodÓwkach. Słaby wynik absol-
wentÓw tych dwÓch szkÓł wpłyn4ł na obnizenie średniego wyniku wszystkich
zdaj4cycl:..

Innym powodem obnizenia wyniku egzaminu maturalnego w 2006 r. było
przygotowanie trudniejszychzestawÓw egzaminacyjnych niz w 2005 r. z niektÓ-
rych przedmiotÓw - zwłaszcza z biologii. W 2005 r. przedmiot ten zd'ał'o 98%
spośrÓd tych, ktÓrzy wybrali go jako obowiqzkowy, a w 2006 r. jedynie 77%3 .
Niemniej jednak za gł'Ówny powÓd takiego obnizenia wyniku należy uznaĆ
większę popularność biologii. W 2005 r. wybrało ją jako przedmiot obowi4zko'
wy 20% maturzystÓw, a w 2006 r. 24,/o i to mimo tego, że grono zdaj4cych zostało

1 Wszystkie dane liczbowe dotycz4ce egzaminu maturalnego z 2006 r. w tym opracowa-
niu pochodz4 z informacji opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjnq w lipcu
2006 r. na stronie www.cke.edu.pl pod tytułem ,,Egzarnin maturalny 2006. Wstępna informa-
cja o krajowych wynikach".

' 
2 Narzekał z tego powodu także Minister Edukacji Narodowej - Roman Giertych w wy-

wiadzie telewizyinym z września 2006 r'
3 Bior4c pod uwagę wył4cznie tych, ktÓrzy maturę zdawali po raz pierwszy.
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zasilone przede wszystkim przez absolwentÓw technikÓw, gdzie biologia nie

1est zazwyczaj przedmiotern wiodqcym. ow wzrost popularności wynikał ztego,
ze po egzaminie dojrzałości w 2005 r. wielu maturzystÓw uzna,rc ten przedmiot
zabardzo łatwy - a jak się okazało nie byli oni odpowiednio do niego przygoto.
wani.

Na słabszy wynik matury w 2006 r. wpłynęty tez nieco gorcze wyniki egza-
minÓw pisemnych z językÓw obcych niz w 2005 r. Byty one spowodowane
w znacznej mierze wprowadzeniem po raz pierwszy rÓwnolegtych wersji te.
stÓw. W efekcie ci, ktorzy nie wiedzieli o poc1ziale na grupy, a na egzaminie ści4.
gali od swoich kolezanek i kolegÓw, zaznaczali błędne odpowiedzi.

Mimo nienajlepszych wynikÓw na|ezy podkreśIić, ze egzarnln maturalny nie
na|ezy do trudnych. Dotychczasowy wvmÓg, według ktÓrego nratura jest zdarra
gdy osiqgnię to 30% punktÓw jako wynik z pięciu egzaminÓw (dwÓch ustnych -

językapolskiego i języka obcego oraz trzechpisemnych zdawanych obowiązko-
wo na poziomie podstawowym: języka polskiego, języka obcego nowozytnego
i przedmiotu wybranegoa), -iest nadzwyczaj tagodny. PrÓg ten jest ponadto nie-
zwykle szkodliwy ze wzg|ędÓw pedagogicznych (por. K. StrÓzy ski, 2004b).
Nasuwa się pytanie jak w takiej sytuacji nauczyciele majq stawiać uczniom Wy-
sokie wymagania skoro na najwazniejszym z egzaminow - maturze, mozna nie
wykazać się wiadomościami i umiejętnościami az 70%, a w efekcie być nagro'
dzonym jej zdaniem? Według K. StrÓzyfiskiego (2004b) ustawienie ,,maturalnej
poprzeczki,, na tak niskim poziomie było spowodowane wył,4cznie ptzyczyna-
mi społecznymi - a więc ograniczeniem liczby niepowodze na maturze. Jednak
po ogłoszeniu wynikÓw egzaminu w 2006 r. decydenci uzna|t, ze zbyt wiele osÓb
go nie zdało więc Minister Edukacji Narodowej - Roman Giertych wydał kurio-
za|ne rozpor z4dzenies słusznie nazwane pr zez media,, maturalnq amnesti4,'.
ZwoInIło ono osoby, ktÓre zdawały egzamin maturalny po raz pierwszy w roku
szkolnym 2004/2005|ub2005/2006, z obowi4zku uzyskania 30% punktÓw z jed-
nego przedmiotu6, jeśli średnia ze wszystkich przedmiotÓw obowiqzkowych
(w części pisemnej na poziomie podstawowym/ a w części ustnej na wybranym
poziomie), to co najmniej30%. Na mocy tego rozporzqdzenia częśĆ egzaminÓw
maturalnych, ktÓre zgodnie z dotychczasowymi przepisami był traktowane jako
nie zdane, zostały arbitralnie za|iczone do grupy zdanych.

Wspomniane tozporz4dzenie, zmieniajqce zasady egzaminu post factum jest
przykładem, nie tylko stanowienia prawa wbrew przyjętej regule, ze prawo nie

a Przedmiotem wybranym może być matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka

i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społecze stwie lub wiedza

o taricu.
5 Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające roz-

porz4dzenie w sprawie warunkÓw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniÓw

i słuchaczy orazprzeprowadzania sprawdzianÓw i egzaminÓw w szkotach publicznych (Dz. U.

z 2006 r., nr 764, poz.1154).
6 Nie dotyczy to osÓb, ktÓrych egzamin z przedmiotu obowi4zkowego został uniewaznio.

ny lub ktÓre nie przystąpiły do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.
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działa wstecz, ale też naruszenia konstytucyjnej zasady powszechnego i rÓwne-
go dostępu do edukacji7. Poza aspektem prawnymrozporuqdzenie to daje bar-
dzo zły sygnał na poziomie wychowawczym - nie trzeba się uczyĆ, poniewaz
wyznaczn7kiem zdanej matury nie jest poziom wiadomości i umiejętności matu-
rzystÓw, a|e to, czy za|iczy|o j4 odpowiednio duzo tych, ktlrzy do niej przyst4-
pili. Ponadto część z maturzystÓw, ktÓrym w 2005 r. nie powiodło się na jednym
zprzedrniotow obowi4zkowych, poświęciła w kolejnym roku swÓj czas i pienią-
dze na naukę po to, aby Ów przedmiot poprawić i tym samym zdać maturę. Za
Spraw4 tzw. ,,maturalnei amnestii,, ich koledzy i kolezanki, ktÓrzy rÓwniez
w 2005 t rie zaIiczyli jednego z przedłiotÓw chociaż nie uczyli się, teraz matulę
otrzymali - w efekcie za darmo. Mozna zadaćwięc pytanie: po co inni się trudzili?

Pojawiajqce się wypowiedzi, ktÓre sugeruj4 konstruclwanie tatwiejszych ze-
stawÓw maturalnych w następnych latach, S4 takze nieuzasadnione. Matura jest
poważnym egzaminem, ktÓrego ranga nie moze ulec obnizeniu. Nie mozna z4dać
aby uzyskiwali ją wszyscy lub prawie wszyscy absolwenci szkÓł średnich , Zreszt4
w r zeczyw isto ści pewna częśĆ matur zys tÓw, zwł'aszcza abso lwentÓw technikÓw
liceÓw profilowanych i liceÓw uzupełniajqcych, nie jest jej zdaniem zaintereso-
wana. Często nie chc4 już oni kontynuować nauki na studiach, ale podchodzę
do egzaminu maturalnego nazasadzie:,,nic nie tracf, a moze się uda,,. St4d tez
mimo wielkiego larum w mediach nad stabym wynikiem matury w wielu liceach
uzupełniaj4cych cz7, technikach panował spokÓj. Ich absolwenci często 1eszcze
przed przyst4pieniem do egzaminu dojrzałości albo tuz po nim podjęli pracę'

Częściowym potwierdzeniem tego, ze znaczna część absolwentÓw technikÓw,
liceÓw profilowanych i liceÓw uzupełniaj4cych nie chce kontynuować nauki na
studiach, jest częstotliwość wybieranta przez nich przedmiotÓw dodatkowych
na egzamin dojrzałości. Ich zdawanie jest wymagane od kandydatÓw na niektÓ-
re kierunki studiÓw. Każdy maturzysta, ktÓry w 2006 r' przystępował' po raz
pierwszy do egzaminu, mÓgł wybrać nawet trzy przedmioty dodatkowe. o ile
jednak wśrÓd absolwentÓw liceÓw ogÓlnokształcqcych aż'46% z nich wybrało co
najmniej jeden przedmiot dodatkowy, to wśrÓd absolwentÓw technikÓw 9%,
wśrÓd absolwentÓw liceÓw profilowanych17%, a wśrÓd absolwentÓw liceÓw
uzupełniajqcych tylko 1%.

Geografia na egzaminie maturalnym w 2006 r.

Chociaz w 2005 r' najczęściej wybieranym przedmiotem obowiązkowym (nie
Iicz4c językÓw obcych) na egzamin maturalny była matemaĘka, to w 2006 r.
pierwsze miejsce zajęł'a geografia (tab. 1)' Na jej pisanie zdecydowato się 29%
maturzystÓw (w 2005 r. było to21%). Największq popularności4cieszył.a się ona
w technikach - 45o/o maturzystÓw (ryc. 1) - i to oni warunkowa|iwzrost jejpozy-
cji względem 2005 r' Duz4 popularności4 geografia cieszy się tez wśrÓd absol-

7 S4 to głÓwne powody zaskatzenia w dniu 2 paŹdziern1ka f006 r. przez Rzecznika Praw
obywatelskich - Janusza Kochanowskiego do Trybunału Konstytucyinego, tych fragmentÓw
ww. rozporz4dzenia, ktÓre wprowadzĄ4 tzw. ,,amnestię maturalną,'.
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wentÓw liceÓw profilowanych - 38% (w 2005 r. było to 34%) oraz absolwentÓw
liceÓw uzupełniajqcych - 37%. Nieco słabsz4 pozycję ma wśrÓd absolwentÓw
liceÓw ogÓlnokształc4cych- 21'% (w2005r. było to 17%).W tychszkołach większ4
popularności4 cieszył,a się biologia - 25%. Minimalnie częściej wybierana była
tez matematyka - 21,%.

Tabela 1. Ranking wybieralności pięciu głÓwnych przec{miotciw obowiązkowyclr na egzurnri.

nie maturalnvm w 2005 i 2006 r.

Przedmioty
oGÓŁEM Liceum

ogÓ|nokształcące
Liceum

profilowane
Liceum

uzupetniające
Technikum

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Geogra{ia 2 3 1

Biologia 2 3 2 2 3 2

tvlatematyka 3 2 2 4

Historaa 4 3 5 4

wos 5 5 5 3 4 J 3

ZrÓdło: Egzamin maturalny 2006. Wstępna informacja o krajowych wynikzich, 2006, Centralna Komisja

Egzaminacvjna, rN arszaw a, wwwcke.edu.pl
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Ryc. 1. odsetek wybranych przedmiotÓw obowi4zkowych w poszczegÓlnych typach szkÓł na
egzamin maturalny w 2006 r.

ZrÓdło: Egzamin maturalny 2006. Wstępna inforrnacja o krajowych wynikach, 2006, Centralna Komisja

Egzaminacyjna, Warszawa, www.cke.edu.pl

o ile w przypadku historii, az92% maturzystÓw pisz4cych egzamin w 2006 r.
zdecydowało się na zmierzenie z zarÓwno poziomem podstawowym jak i roz-
szerzonyrn, w przypadku matematyki 78%, wiedzy o spotecze s twie 67%, bio-
Iogii 58%, to w przypadku geografii zaledwie 45%.w rozktadzie pod względem
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typu szkoły geogra{ię na poziomie podstawowym i rozszetzonym podjęło się
zdawaĆ 70% absolwentÓw liceÓw ogÓlnokształc4cych, 26% absolwentÓw liceÓw
profilowanych,22% absolwentÓw technikÓw i 3% absolwentÓw liceÓw uzupeŁ
niajęcych (ryc. 2). Taki wynik nie moze napawać optymizmem. oznacza on, ze
geografia jest traktowana Przez większość maturzystÓw jedynie jako przedmiot
pozwa|aj4cy na zdanie egzaminu dojrzałości. |ezeli jest ona tak rzadko wybiera.
na na pozionrie rozszerzonym, to dla większości maturzystÓw nie jest przed-
miotem, ktÓry moze przydac się podczas rekrutacji nawyższe uczelnie. A skoro
geografia jest przednriotenr mało przydatnym do podjęcia studiÓw, to lepsi
uczniowie rzadziejjq wybieraj4. Mato zresztq odzwierciedlenie w niŻszej popu-
]arności geografii w 1iceach ogÓlnokształc4cych, do ktÓrychuczęszczalepiej ucz4-
ca się rrrłodziez oraz wyzszq popularnoŚci w technikach, liceach profilowanyclr
i liceach uzupełniaj4cych, do ktÓrych uczęszcza gorzej ucz4ca się młodziezs '

Chociaz geografia jest wybierana na egzamin maturalny przede wszystkim
w szkołach o niższym poziomie nauczania i częściej wybieraj4 j4 słabsi ucznio.
wie, to jednak uzysku;.e ona wysoki poziom zdawalności. SpośrÓd pięciu nĄczę.
ściej wybieranych'przedmiotÓwnaegzaminobowiqzkowy w2006r., geografia znaj-
duje się na drugim miejscu po wiedzy o społeczeris|wie - zdało j495% mattlrzystÓwg

3
P 8o%

f, 60%Ę

.U łox

oGÓLEM -- 
Li:"u' .  

Techn.kum
ogoInoxs2ta|cłce

Liceum Liceum

Profi|owane uzup.łniające

Ryc. 2. odsetek wybranego poziomu zdawania geografii w poszczegÓlnych typach
szkÓł na egzamin maiuralny w 2006 t,

ZrÓd|o: Egzamin maturalny 2006. Wstępna informacja o krajowych wynikach, 2006' Central-
na Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, www.cke.edu.pl

8 Potwierdzeniem tego wniosku jest także przyk|ad III Liceum ogÓtnokształcącego im.
BohaterÓw Westerplatte w Gclarisku _ szkole o jednym z najlepszych poziomÓw kształcenia
w Polsce, ktÓra w rankingu Newsweek Po\skaz2004r. znalazła się na I miejscu wśrÓd wszyst.
kich liceÓw ogÓlnokształc4cym kraju (K. Jaroszewicz,2004).ceografia jest tam jednym z mniej
popularnych przedmiotÓw maturalnych - i to mimo że pisz4cy ją, osi4gaj4 bardzo dobre wy-
niki, nawet w porÓwnaniu z innymi przedmiotami zdawanymi w tej szkole.

, SpośrÓd tych, ktÓrzy egzamin maturalny zdawali po raz pierwszy.
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(w 2005 r. było to94%). W podziale na typy szkÓ|najwyilsz4 zdawa|ność odnoto.
wano w liceach ogÓlnokształcących - 98% (w 2005 r. było to 97%), mniejsz4
w technikach _ 94% i liceach profilowanych - 92% (w 2005 r. było to 88%), a naj-
mniejsz4 w liceach uzupełniaj4cych - 82% (.yc. 3).

oGoŁEM Liceum ogÓ|nokształcące Technikum Liceum Prof i lowane Liceum Uzupełniające

Ryc.3. odsetek maturzystÓw przystępujqcych do matury po raz pierwszy,ktorzy zdali po-
szczegÓIne przedmioty obowiązkowe spośrÓd pięciu najpopularniejszych w poszczegÓlnych
typach szkÓł na egzaminie maturalnym w 2006 r.

ZrÓdło: Egzamin maturalny 2006. Wstępna informacia o krajowych u,vnikach, 2006, Centralna Komisja
Egzaminacyjna, l{arszaw a, www.cke.edu.pl

Na nieznaczne zwiększenie się w 2006 r. odsetka maturzystÓw, kt&zy zdali
egzamin maturalny z geografli, i to mimo poszerzenia zdaj4cych egzamin doj-
rzatości o absolwentÓw szkÓł znizszympoziomem nauczania, miały wpływ dwa
czynniki:
. zmniejszenie liczby zada w arkuszu egzaminacyjnyrn względem matury

w 2005 r. (por. ]. WÓjcik' 2006) _ dzięki czemu uniknięto sytuacji sprzed roku,
w ktÓrej wielu maturzystom brakowało czasu na wnikliw4 analizę poleceri
oraz kompletne i precyzyjne sformułowanie odpowiedzi (por. J. WÓjcik, 2005);

. lepsze ptzygotowanie zadari egzaminacyjnych pod względem merytorycz-
nym niz na maturze w 2005 r. (por. J' WÓjcik, 2006) - dzięki czemu uniknięto
sytuacji Sprzed roku, gdy arkusze egzaminacyjne zawierały znaczn4 lrczbę
btędÓw i nieprecyzyjnych sformułowa (po.. j. Soja, T. Wieczorek, 2005;
J. WÓjcik,2005).

Egzamin maturalny w ptzyszłości

Aby skrÓcić czas oczekiwania na ogłoszenie wynikÓw egzaminu maturalnego
i wydanie świadectw dojrzałoŚci Minister Edukacji Narodowej . Roman

Ciertych w tym samym tozporz4dzeniu, ktÓre zawierało ,,amnestię matu-
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ra|n4,,lo, dokonał zmian w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego od2007 r.,
tak aby egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacfnych mieli do sprawdze-
nia mniejszq liczbę zestawÓw egzaminacyjnych. Dotychczas każdy maturzysta,
ktÓry zadeklarował chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonyrn (czy|i
nieobowiązkowym i nie decydującym o zdaniu bądź teźr' nie zdaniu matury), mu-
siał' zmierzyĆ się rÓwnież z egzaminem na poziomie podstawowym (czyli obo-
wiązkowym i decyduj4cym o zdaniu b4dź tez nie zdaniu nratury). Dzięki temu
wyniki wszystkich maturzystÓw były nie Ęlko porÓwnywalne, ale tez sprawie-
dliwe. o tyrr. czy ktoś zdał maturę, oraz jaki uzyskał na niej wyniĘ decydowało
rozwi4zatiezadariegzaminaryjnycĘ ktÓre były idenĘczne dla wszystkichzdaj4rych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi matutzyści będ4 rozwt'4zywaĆ tylko jeden
arkusz egzaminacy1ny zkażdego przedmi otu. oznacza to, ze przy zdawaniu przed-
miofu obowi4zkowego będzie to, zaleznie od wcześniejszej deklaracji zdającego,
wył4cznie arkusz dla poziomu podstawowego lub wyt4cznie dla poziomu roz-
Szerzonego. Natomiast przy zdawaniu przedmiotu dodatkowego będzie to wy-
ł4cznie arkusz dla poziomu tozszerzonego. Zasada uzyskania przynajmniej 30%
punktÓw aby egzaminz danego przedmiotu obowi4zkowego uznać za zdany ma
obowiązywaĆ zarÓwno tych,ktorzy będę pisać arkusz dla poziomu podstawowe-
go, jak i Ęch, ktÓrzy będę pisać arkusz dla poziomu rozszerzone1o. Poniewaz
zdecydowanie trudniej jest osi4gn4ć prÓg30% punktÓw pisz4c arkusz dla pozio-
mu tozszetzonego/ gTupa tych zdaj4cych będzie bez w4Ęienia pokrzywdzona.

Zuwagina to, ze kryteria rekrutacji na uczelnie wyższe obowi4zuj4cew 2007 t
zostaty ustalone zanim rozporz4dzenie podpisat Minister Edukacji Narodo-
wej, musiała zostaĆ utrzymana dotychczasowa konstrukcja świadectwa dojtza.
łości. Było to spowodowane tym, że układaj4c zasady rekrutacji uznano' żekaz-
dy maturzysta zdaj4cy egzamin z danego przedmiotu na poziomie tozszerzo-
nym, zdawał' też go na poziomie podstawowym. Stqd tez na wielu uczelniach
wyzszych Wymagany jest wynik maturalny z danego przedmiotu zarÓwno na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. W zwi4zku z tym, do rozporzq.
dzenia zał4czono tabelę, według ktÓrej dokonane zostanie w 2007 r. przeliczenie
wynikÓw egzaminu z poziomu tozszetzone1o na poziom podstawowy, a na-
stępnie obydwa wyniki zostan4 wpisane na świadectwo dojrzałości. W takiej
sytuacji wynik egzaminu na poziomie podstawowyrn, za sPtawq tego, ze taki
egzamin przez danego maturzystę nie był zdawany, nie będzie odpowiadał rze-
czywistemu poziomowi jego wiedzy i umie;.ętnoŚci.To czy dany maturzysta bę-
dzie miał wpisany na świadectwie dojrzałościlepszy albo gorszy wynik zpozlo-
mu podstawowego niz  na to zasł 'uzył ' ,  zaIezy wył.4cznie od tego, czy
przeprowadzony w 2007 r. egzamin na poziomie podstawowym okaze się łatwiej-
szy' czy tez trudniejszy niż zaktadaj4 to przeliczniki określone w rozporz4dze-

10 Rozpotz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września2006 r. zmieniajqce roz-
porządzenie w sprawie warunkÓw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniÓw
i słuchaczy orazprzeprowadzania sprawdzianÓw i egzaminÓw w szkotach publicznych (Dz. U.
z 2006 r., nr 164, pr:2. 1154).
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niu. }edno jest pewne - nie ma możliwości ułozenia arkuszy egzaminacyjnych tak,
aby w pełni odpowiadały ustalonym w rozporz4dzeniu przelicznikom punktÓw.

Irracjonalne jest, ze Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje decyzje ni-
weczQce podstawowe zał'ozenia nowego egzaminu maturalnego. Według nich
poziom wiedzy i umiejętności maturzystÓw miały być mierzone za pomocę jed-
nej' wspÓlnej miary - arkusza pisanego na poziomie podstawowym przezwszyst-
kich zdaj4cych. Dzięki temu wyniki egzaminu dojrzałości wszystkich zda|4cych
miały być ocenione według identycznych kryteriÓw i w efekcie porÓwnywaltre.
Niedorzeczna decyzja Ministra Edukacji Narodowel' zaprzepaszcza dotychcza-
sowe osi4gnięcia i wprowadza na ich miejsce rozwi4zania, ktÓre zawsze będ4
krzywdz4ce dla pewnej grupy maturzystÓw.

opisane wyże1 zmiany w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego w 2007 r.
zostały rÓwniez zaskarzone 2 październlka 2006 r. ptzez Rzecznika Praw Obywa-
telskich - Janusza Kochanowskiego do Tiybunału Konstytucfnego. W uzasadnie-
niu wskazany zostal przede wszystkim zbyt krÓtki czas jaki minie od wejścia roz-
por z4dzenia w zy cie do momentu przepro wad zenia e gzaminu maturaln e1o I or az
f akt przekroczenia upraw nieft pr zez Ministra Edukacji Narodowejll.

Poniewaz zostały zaskatzone zarÓwno tzw..,,amnestia maturalna,, 1akizml'a'
ny w sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego od2007 r., moze się
okazaĆ, ze powyższe decyzje zostanę cofnięte, Nie będzie to jednak dotyczyło

Ęch maturzystÓw,ktÓrzy na mocy ,'amnestii maturalnej', otrzymali świadectwa
dojrzałości w 2006 r' poniewaz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie dzia.
łaję wstecz. Dla niektÓrych z nich jest to dobra wiadomość, ale inni do korica
zycia pozostan4 z tzw.,,giertychow4 maturę,,. Nawet jeśli poprawi4 w ptzyszł'o.
ści nie zdany wcześniej przedmiot, to dokument fakt ten zaświadczający, będzie
jedynie zał4cznikiem do otrzymanej wcześniej matufy.

Niemniej jednak nawet odwołanie absurdalnego rozporzqdzenia, chociaz ze
wszech miar poz4dane, będzie juz tylko częściowym naprawieniem błędÓw.
Rzesze uczniÓw, na kilka miesięcy przedprzyst4pieniem do egzaminu matural-
lrego, za sprawą zatrważaj4cej niekompetencji pracownikÓw Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, wciąz nie znaj4jego kształtu.

Istotnym problemem, ktÓry ujawniła matura w 2006 r., jest utrzvmanie
w kolejnych latach rÓwnego poziomu trudności egzaminÓw z poszczegÓInych
przedmiotÓw. opracowujq je zespoły specjalistÓw ale ich skład często się zmie-
nia. Dziennikarz P. Pacewicz (2006), ktÓry jako jeden z nielicznych potrafił rze-
czowo i prawdziwie orazbez wpadania w medialnq histerię, wyjaśnić przyczy-
ny słabszego wyniku matury w 2006 r. i jednocześnie zaproponować działania

11 Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w upoważnieniu Ministra Edukacji Narodo-
wei do określenia warunkÓw i sposobu oceniania wynikającym z art.2f, ust. 2, pkt 4 ustawy
z dnia 7 września 1991' r. o systemie oświaty wraz z pÓźnie1szymi zmianami (Dz'U. z 7991' r.,
nr 95, poz.425) nie mieści się materia prze|lczania wynikÓw uzyskanych z egzaminu matural.
nego z iednego poziomu na drugi poziom. Materia ta nie dotyczy bowiem warunkÓw i sposo-
bu oceniania.
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zmietzaj4Ce do poprawy sytuacji w przyszłości, uważa że zbyt wiele w tym
chałupnictwa. Aby zapobiec takim sytuacjomnalezy przekszta|cić Centraln4 Ko-
misję Egzaminacyjnq w profesjonalny ośrodek egzaminacfny, posiadaj4cy gru-
pę ekspertÓw układajęcych pytania, ktÓrzy takjak to się dzieje w krajach Europy
zachodniej, specjalizowaliby się wytąc zniew Ęmzagadnieniu. Dzięki temu utrzy-
my\^/any byłby rÓwny poziom trudności matury w poszczegÓ|nych latach, a takze
udałoby się uniknqć wielu błędÓw w zestawach egzaminacyjnych.

W najbhzszym czasie w egzaminie maturalnym zajdzie kilka zmian. Rok 2007
jest ostatnim, gdy zdaj4cy mogą wybrać język obcy nowozytny: szwedzki, por.
tugalski, słowacki fiako jeden z przedmiotÓw obowiqzkowych lub dodatkowych)
oraz język grecki i kulturę antyczn4 (tylko jako przedmiot dodatkowv). Nato-
miast największq zmianq w najb|iźnzych latach jest wprowadzenie od 2009 r.
matemaĘki jako przedrniotu obowi4zkowego dla wszystkich zdaj4cych. W tym
Samym roku język łacir1ski i kultura antyczna, filozofia i informatyka znajdq się
w grupie przedmiotÓw obowiqzkowych do wyboru.

Geografia na egzaminie mafuralnym w przyszłości

Nalezy spodziewać się, że egzamin maturalny z geografli będzie wci4z cieszył'
się znaczn4 popularnościq. Najprawdopodobniej tez geografia pozostanie naj-
częściej wybieranym przedmiotem. Zapewne po bardzo słabych wynikach ma-
tury w 2006 r. zbiologli, ktÓra była przecież na drugim miejscu pod względem
częstotiiwości jej wybierania, w najb|iższym czasie przedmiot ten niebędzie az
tak popularny. Część maturzystÓw w wyniku strachu przed niepowodzeniem
na maturze zrezygnuje ze zdawania biologii na rzecz innych przedmiotÓw. Bez
w4tpienia często ich wybÓr będzie padat na geografię.

Z drugiej strony nie należy spodziewać się rezygnowania maturzystÓw ze
zdawania geografIi, poniewaz jej wyniki zatÓwno na egzaminie dojrzałości
w 2005 r' jak i w 2006 r. s4, w porÓwnaniu z innymi przedrniotami,bardzo dobre.
Nie ma więc czynnika,ktÓry mÓgłby odstraszać potencjalnych zdaj4cych.

Sytuacja geografii na maturze jest w efekcie dobra. Wynika ona z dosyć duzej
dotychczasowej stabilności zarÓwno częstotliwości jej wybierania jak i poziomu
wynikÓw. Niemniej jednak istotnym jest podjęcie dzia|a na rzecz zwiększenia
popularności geografii wŚrÓd lepszych uczniÓw - czy|iprzede wszystkim z lice-
Ów ogÓlnokształ'c4cychorazzwiększenie częstotliwości wybierania geografii jako
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym. Istnieje jedna głÓwna moz-
liwość aby tak się stało. Trzeba d4zyć do sytuacji, w ktÓrej geografia będzte czę-
ściej niż dotychczas, Wymagana na świadectwie dojrzałości podczas rekrutacji
na uczelnie wyzsze. Dzięki temu, niejako automatycznie, będzie ona częściej
wybierana ptzez Iepszych uczniÓw, bo przeciez to oni planuję kontynuowanie
nauki na studiach. Częściej tezbędzie pisana na maturze w zakresie tozszerzo'
nym, poniewaz wszyscy cl, ktÓrzy się z egzamtnem na tym poziomie zmierz4,
będq mieli większe Szanse na sukces podczas rekrutacii na uczelnie wyższe.
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Włączenie geografii przez uczelnie wyzsze do puli przedmiotÓw wymaga.
nych na świadectwie dojrzałości podczas rekrutacji na niektÓre kierunki moze
odegrać istotn4 rolę w wyłonieniu najbardziej pozqdanych kandydatÓw. Doty-
czy to studiÓw nie Ęlko w zakresie geografii a|e też: oceanografii, ochrony śro-
dowiska, geologii, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej, ekonomii, za-
rządzania, stosunkÓw międzynarodowych, międzynarodowvch stosunkÓw
gospodarczych, europeistyki, etnologii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii,
dziennikarstwa, architektury i urbanistyki, architekturv krajobrazu, geodezji
i kartografii, inzynierii środowiska, nart'igacji. Każ'dy z nich jest zwi4zany z wia-
domościami i umiejętnościami jakie s4 przekazywu'.'g 1 \Ą,ykształcane u uczniÓw
poclczas szkolnej edukacji geograficznej. Wprowadzenie geografii jako wyma-
ganego przedmiotu maturalnego dla kandydatÓw na wymienione kierunki, przy-
czyniłoby się do rq'łaniania jeszcze lepszych studentÓw, a to iezy przeciez w inte-
resie kazdei uczelni wyzszej.
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Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny
zewnętr znej w szkołach podstawowych

i gimnazjach (2002-2004)

Wprowadzenie

Reforma edukacji w Polsce spowodowała wprowadzenie od 2002t. testÓw spraw-
dzającychoraz oceniaj4cych wiedzę i umiejętności uczniÓw w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach. Dzięki ocenie zewnętrznej otrzymano materiat badawczy
o niespotykanej dotychczas w Polsce szczegÓłowości i porÓwnywalności odno-
śnie mozliwości analizy wynikÓw ksztalcenia uczniÓwl . Pierwsze opracowania
(|. Bar1ski, ll. Kowalski, P. Śleszyriski,2002; J. Herczyriski, M. Herbst, 2002) ujaw-
niły istotne zrÓznicowania regionalne, dające się objaśnić przesz|ościąhistoryczną
poszczegÓlnych obszarÓw i tradycjami cywilizacyjno-kulturowymi. Lepsze wy-
niki oceny zewnętrznej odnotowano w miastach i aglomeracjachoraz na obsza-
rach wiejskich mających bardziej ugruntowane tradycje i rozwinięte więzi spo-
łeczne. SpośrÓd uwarunkowa wewn4trzszkolnych zajmowano się wpływem
Iiczebności klas (M. }akubowski, 2004). Wykazano takzebardzo znacz4cy wpływ
czynnikÓw zwtqzanych z sytuacj4 społeczno-gospodarcz4 oraz pozycj4 majęt-
kowq i spoteczn4 mieszkaricÓw. Badania prowadzone w skali wewnqtrzmiej-
skiej (P. Śleszyriski, 2004a) rÓwntez potwierdziły wpływ czynnikÓw zwi4zanych
ze środowiskiem społecznym ucznia.

Spotyka się nieraz pogl4d, ze odpowiedzialności4 za wyniki kształcenia obar-
czaĆ na|ezy w zasadzie wył4cznie szkołę. Nalezy jednak bardzo wyraźnie pod-
kreślić, ze uwarunkowar1 wynikÓw edukacji nie mozna sprowadzać do jednej

grupy czynnikÓw np. zwi4zanychwył'qcznie z organizacj4 i poziomem na1Jcza-
nia czy wysokością finansowania oświaty. Prof. B. Niemierko (2004a, s. 8) stwier-
dzawręcz, ze,,największ4herezj4 egzaminacyjr.4, szerz4c4 się na całym bodaj
świecie, jest przekonanie o pełnej i wył'4cznej odpowiedzialności szkoły za osi4-
gnięcia uczniÓw w egzaminach zewnętrznych,'' Socjalizacja edukacyjna dziec-
ka, polegaj4c a na ptzekazaniu wiedzy i umiejętności, jest zagadnieniem bardzo
skomplikowanym i obejmujęcym niemal wszystkie sfery życia. PrÓbuj4c uogÓI-

Środowisko społeczne Ucznia a Wyniki oceny zewnętunej w szkolach podstawowych i gimnazjach (2oo2-2oo4)

nić i pogrupować uwarunkowania wynikÓw kształcenia uczniÓw, naIezy wy-
mienić czynniki:
1. Indywidualne (dotvczqce cech psychologicznych i charakterologicznych

ucznia, indywidualnych zdolności, ambicji, itp.).
2. Szkolne (poziom i warunki nauczania: organizacja i wyposazenie techniczne

szkÓł' jakość i kwalifikacje kadry nauczycielskiej, sposoby i wysokość finan-
sowania oświaty, progratny nauczania, itd.).

3.  Ś rodowiskowe (społeczne):
a) rodzirrne (głÓwnie wykształcenie i poziom dochodÓw rodzicow, czyli sta-

tus społeczno-maj4tkowy);
b) otoczenie społeczno_ekonomiczne i kulturowe (specjalizacja funkcjonal.

na gminy, oddziaływanie warunkÓw spoteczno-ekonomicznych najbliz-
szego otoczenia - kondycja społeczno-gospodarcza, sytuac1a na rynku
pracy, rozwÓj instytucji kultury, itd.).

4. Regionalne (tradycje kulturowo-cywI|tzacyjne w skali całych społeczeristw,
przeszt'ość historyczna' poziom rozwinięcia więzi społecznych, zastedzia|ość
ludności, itd.),.

W badaniach prowadzonych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania PAN zajmowano się przede wszystkim uwarunkowaniami środowi-
skowymi i regionalnymi, ktÓre tworz4 dwa poziomy za|eznoŚci (J. Bar1ski,
M. Kowalski, P. Śleszyriski,2002). Stwierdzono , ze rcglony s4 zroznicowane po-
między sob4 ze względu na ich charakter kulturowo-społeczno-gospodarczy,
ale i społeczności regionalne s4 zrćrżnicowane wewnętrznle ze wzg|ędu na sta-
tus społeczno-gospodarczy poszczegÓlnych rodzin' Stqd tez podział,nadwa (śro-
dowiskowe i regionalne) Iub trzy (rodzinne, otoczenia społeczno-ekonomiczne-
go i kulturowe1o oraz regionalne) poziomy uwarunkowari, ktÓre w literaturze
socjologicznej i dydaktycznej funkcjonuj4zwyk|e jako jedno (środowisko ucznia,
jego otoczenie zewnętrzne' itd.).

IiVykazany bardzo duzy wpływ uwarunkowari środowiskowych na wyniki
kształcenia był' znany w Polsce znacznie wcześniej, ale na podstawie badari an-
kietowycĘ z załozenia dotycz4cych nielicznych kategorii uczniÓw, ograniczo-
nych zwykle do matych obszarÓw, np. jednego miasta (B. Cichomski' 1997). Naj-
większym tego typu badaniem pod względem wielkości prÓby jest cykliczny
międzynarodowy projekt PISA (I. Białecki, }. Haman,2003), w ktÓrym rÓwniez
wykazywany jest istotny wpływ uwarunkowari społecznych na wyniki kształ-
cenia. Nalezy jednak zaznaczyć, że nieza|eznie od tego pojawiaj4 się głosy kry-
tyczne co do wymienionego wpływu (Wptyw warunkÓw.. .,2003).

Cele i metodyka badaó oraz dane źrÓdłowe

W pierwszych badaniach (J' Bariski, M. Kowalski, P. Sleszyriski,2OO2; P' Śleszyri-
ski, 2003b, 2003c,2004b)3 dysponowano wynikami oceny zewnętrznej zaledwie
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z jednego roku. RÓwnocześnie nie były dostępne szczegÓłowe dane dotyczące

stiuktuiy społeczno-ekonomicznej , znane na podstawie spisu powszechnego

p.""p.o*.dzonegowczerwcufOO}r.,awięczarazPopierwszejoceniezewnętrz-
nej szÓstoklasistÓw i gimnazjalistÓw ostatnich klas. Wymienione powody skła-

niaj4 zatem do przeprowadzenia wnikliwszej anairizy, wykorzystujqcej dane

o ocenie zewnętrznej uczniÓw z kilku ostatnich lat. GłÓwnym celem przedsta-

wianych ba dari j est bardziej szcze gÓłow e i jednoznaczne wykazanie uwarunko-

wari wynikaj4cych z wpŁywtlśroJowiska społecznego na wyniki edukacji.

W opracowa.,i... *yio.'ystano dane o wynikach sprawdzianu szÓstoklasi-

stÓw i egzaminu gimnazjalnego w trzylecig 2OO2-2004a. Nadto wykorzystano

dane GłÓwnego Urzędu ś.u*yity.'.,"go dotyczące struktury społecznej '"oT.

ści, a w szczĘÓhości wykształcenia i zatrudnienia znane na podstawle splsu

powszechne gć z 2O02r. Badania objęły takze strukturę wynagrodzeri ludności,

aktywnoŚć politycznq otaz poziom mobilnoŚci ludności. Wykorzystano nadto

dane o sytuacji ekonomicznej gmin (np' dochody budzetowe), uśrednione z lat

200L-2003.
Na potrzeby analizy dane o wynikach oceny z trzech lat musiały być uśred-

nione. Dokonano tego p oprzez normalizację, za w1Ąściowe przyjrnując wyniki

z2OO2r.Poniewaz.' l"*ozti*ujestfaktyczneustaleniepoziomutrudnościte.
łil ; ;;ze gÓlnych latach,,,nuno, ze nirjlepiej oddaje to średnia o gÓlnopo1-

ska i dane z|at 2003 i 2004 przemn ozono przez odpowiedni e t|orazy średnich do

poziomu punktacji * .ok., 2002t. Na przykład średnie punkty w gminach ze

sp.u*d"ia.., w zooą r. przemnozono pi,.,.]',1542, gdyz|iczba ta stanowi iloraz

is,ąg / 25,55, czy|iśrednich ogÓlnopolskich z lat 200f i2004 (tab. 1).

W analizie empirycznej dJ zbajania siły wspÓłwystępowari uŹyto metody

korelacji i regresji, w tym źastosowano pod,ział'zbiorÓw gmin na grupy decylo-

we i semidec*ytowe. Polegało to na tym, Żenajpierw zbiÓr poszczegÓlnych gmin

uszeregowano odnajniż,łzej do najwyzszej wartości zmiennej wyjaśniaj4cej (np.

odsetka ludności z wykształceniem wyzszym), a następnie dzielono na 10 (de-

cyl)Iub20(semidecyt)rÓwnolicznychgrup.Następnieobliczanośredniearyt-
metyczne zmiennej wyjaśniając"j i oL1us.'iunej, po czyllr przeprowadzano

unuii,ęregresji. wy.oki" *,poL"y.'.'iki dopasowania funkcji oznaczająs7|ne

wspÓłwystępowanie wynikÓw o.".,y 
""*..ętrznej 

i cech środowiskowych

1sptł".".,y.n1, gayz wtaz ze wzrostem wartości jednej cechy- w. zbiorze gmin

o tard'o podobnej sytuacji społeczno-gospodarczej (około 125 lub 250 |edno-

t"'-t'tę" t '^'p"t'l...e wyŃki tych pierwornych badan, zostały opublikowane w lite.

raturze krajowej (zob. P. Śleszyliski 2003a, 2003c, 2004a).
awykorzystanodaneiczęśćana|izzopracowaniaautorawykonanegow2004rokudla

Ministerstwa Edukacji Narodowei i Sportu pi' ',Ekonomiczne uwarunkowania wynikÓw spraw-

dzianu szÓstoklasistow i "g.u*inu.gimnazialnego 
przeprowadzo"y:h 1 

|atach f00f.f004,, .

opracowanie dostępne pod"ad."s".ihttp.77*wwmenis.gov.pl/oswiata/archiwum/eksper-
tyza.pdf .

Środowisko społeczne ucznia a Wyniki oceny zewnętŹnej W szkołach podstawowych i gimnazjach (2oo2_2oo4\

Tabela. 1' Wyniki oceny Zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2002-
2004

Rok

Sprawdzian

szÓstokIasistÓw

Egzamin gimnĘa|ny

cześć humanistvczna część matemaĘ czno. przyr dnicza

liczba

uczniÓw

(tvs.)

Średn.a

liczba

punktow

liczba

uczniÓW

(tvs )

średnia

liczba

punktÓw

Iiczba uczniÓw

(tvs.)

średnia Iiczba

punKÓw

2002

2003

20c/.

*9,3

ilo,9

527,2

29,49

28,61

25,55

562,5

55'1,2

5U,4

30,17

31,83

27,O1

558,3

uB,7

552,9

28,16

25,75

24,49

ZrÓdło: na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnei.

stek o zbIiżonych wartościach cechy) następuje proporcjonalny wzrost war-
tości cechy drugiej.

opisana metoda jest bardziej przejrzysta od analizy korelacji, gdyż' po.
zwala uniknąć sytuacji, w ktÓrej występujq bardzo skrajne wartości zmien-
nych, co w przypadku zbioru blisko 2,5 tys. jednostek jest nieuniknione i nie-
co sztucznie zaniza wspÓłczynniki korelacji. Niewskazane jest tutaj takze
zmniejszanie liczby badanych jednostek np. poprzez agregację danych z gmin
do powiatÓw (a tym bardziej do wojewÓdztw), gdyz otrzymuje się zbiory
zbyt heterogeniczne pod względem warunkÓw społeczno.gospodarczych,
a tym samym uchwycenie wspÓłwystępowari i zalezności jest znacznie trud-
niejsze lub wręcz niemozliwe.

W badaniach wykorzystano nadto podstawowy podział' gmin ze względu
na ich charakter administracyjny. Analizy regresji przeprowadzono dla gmin-
powiatÓw grodzkich (66 jednostek), pozostałych gmin miejskich (241), gmin
miejsko-wiejskich (576) oraz wiejskich (1595). Podzia|t taki zapewnia uwzględ-
nienie PodStawow y ch zr Óznicowafi funkcj onalno-osadn tczy ch,

Uśrednione wyniki oceny zewnętrznej i siła ich wspÓłwystępowari

Podstawowe znaczenie dla wykazania wspÓłzależnoŚci i mozliwości porÓwnari
wynikÓw edukacji z wskaźnIkami charakteryzuj4cymi cechy środowiska spo-
łecznego ma ustalenie powtarzalności wynikÓw sprawdzianu szÓstoklasistÓw
i egzaminu gimnazjalnego w skali całego kraju. Sformułowany problem dotyczy
to nie tylko ogÓlnego rozkładu przestrzennego, ale przede wszystkim zwi4z-
kÓw statystycznych.
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Średnie wyniki sprawdzianu SzÓStoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego

przedstawiono na ryc. 1-3. Analiza kartograficzna wyraŹrrie wskazuje, ze

w przypadku uśrednienia wynikÓw oceny zewnętrznej zachowały się ogÓlne

zary sy zt Ó żnicow an pt zestrźennych, obserwow anych w p ierwszych testach

w 2002 t. obszary, na ktÓrych s.ed,,ie wyniki były najwyzsze,.to.największe

miasta i ich strefy podmiejstie , a takze tereny pclłudniowej i wschodniej Polski.

." .' ,Łt,łrjH.'""-'.

Ryc. 1. Średnie znormalizowane wyniki sprawdzianu szÓstoklasistÓw

w gminach

ŹrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyinej.

w latach f00Z-2004

Ryc. 2. Średnie znormalizowane wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznei

w latach f002-2004 w gminach

ŹrÓdło: opracowano na podstawie clanych Centralnej Konrisji Egzalninacvjnej'

Srodowisko społeczne ucznia a Wynlki oceny zewnętunej w szkołach podstawowych i gimnazjach Qoa2'2oo4)

, . ' .  i . . l i lĘ, ' '*.,
Ryc. 3. Srednie znormalizowane wyniki egzanrinu gimnazjalnego w części matematyczno-
przyrodniczej w latach 2002-f004 w gminach

ZrÓdlo: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacy1nej.

Podobieristwo rozkładu wynikÓw wskazuie wyraźnie na ogÓine uwarunko-
wania środowiskowe i regionalne' w-ykazane i sformutowane wcześniej na pod-
stawie wynikÓw z jednego roku. Po pierwsze, oś podziału na obszary zurbani'
zowane-wiejskie opiera się na znanym poWszechnie lepszym wyposazeniu szkÓł
i wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej z jednej strony, a StatuSie społecz-
nym mieszkaricÓw, czyli rodzicÓw z drugiej. W miastach, zwł'aszcza duzych,
mieszka więcej ludności z wykształcenien: wyzszynl, ktorzy na r,vvkształcenie
swoich dzieci kładq znacznl'e większy nacisks. Trzecim pozytywnym elemen-
tem jest otoczenie, ktÓre zwłaszcza w wymiarze kuiturowym pozwala na bar-
dziej spontaniczne i dogłębniejsze korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych
form edukacji. Jest to m.in. rozwÓj instytucji kultury (kina, teatry) oraz oddzia-
ływanie dobrych wzorcÓw s4siedzkich.

Druga oś podziałÓw wiqze się z tradycjami cywilizacyjno-kulturowymi, prze-
szłościq historycznq oraz pochodzeniem ludności. Najgorsze wyrriki uzyskali
uczniowie na terenach przy|t4czonych po II wojnie światowej do Poiski (tzw' Zie-
mie Zachodnie i PÓłnocne), na ktÓrych miało miejsce osadnictwo z r zrrych tere.
rrÓw przedwojennej Rzeczpospolitej. I odwrotnie, lepsze wyniki (poza miasta.
mi) sq zwt4zane z ludności4 zasiedziatq, niepodlegajqcq intensywnvm ruchom
migracyjnym.

5 Przykładowo, według bat1ari
k w na cele oświatowe w ostatrricłr
k w i ro ln ikÓw wynosi  około 2:- l .

budżetÓw gospodarstw donrowych CUS, relacja wydat.
latach pomiędzy gospodarstwami c.lomowynri pracowni.
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PorÓwnaniewynikÓwsprawdzianuszÓstoklasistÓwiegzaminugimnazjal-
nego w grupach semidecylowych przedstawiono na ryc' 4' Charakterystyczne

;esi t., niezwykle wysokie dopasowanie krzy'wych do punktÓw w7lrazaj4cych

irednie d|a poszczegolnych r]dzajÓw ocen. Dodatkowe obliczenia w grupach

gmin (miasta powiatowe, pozostiłe gminy miejskie, gminy mieisko-wiejskie

igminy wieiskie) dały dość żb|izon"rczultaty, w przypadku największych miast

o".'i".o mniejszych - choć nadal wysokich wspÓłczynnikach dopasowania (na

poziomie 0,8). Przeprowadzona analiza zatem iednoznacznie potwierdza wyso-

tie wspÓłwystępowanie podobnych wynikÓw oceny zewnętrznej.

Wysokie'poJobieristwo wynikÓw sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu

gimnazjalnego -u ieszczejeien bardzo wazny aspekt' Jednym z istotnvch po-

ivodÓw powstania gimnazjÓw było bowiem przeświadczenie, ze będ4 one

w stanie nadrobić zaległości uc zniÓw wyniesione ze szkoły podstawowej, azwi4.

zane choćby z wpływ m środowiska lokalnego cechującego się^znacznymi dys-

funkcjami (R"ro.,''u...,1998; K. Konarzewski,2002;}. Gęsicki 2002). okazuje się

;ednal, ze wspÓłwystępowanie jest tu bardzo silne, co świadczy o duzym wpły-

wie uwarunkowari środowiskowych i rodzinnych. Co więcej, dodatkowe obli-

czenia wskazują, ze roznice te się zmniejszaj46 . Warto jednak podkreślić - co jest

moze najbardziej istotne , ze wśrÓd' uwarunkowari środowiskowych doĘczy to

wptywu nie tylko cech negatywnych, ale i pozytywnych'

31_3

30.5

.E*t
$zs.s
a
E28.r

26.5
24.7 6.0 27.2 28.5 A 7 3l O 32.3

egzamin (cz. humanistyczna)

30? -

*.u j
l

28.s1

" ,  
t )

" uo ]
25.41

Ń.-
B
926

247 260 27 2 24.5 29-7 31.0 32.3

egzamin {cz' matematyczno.przyrodnicza) egzamin (cz' matomatyczno-pąy|oon1cza)

Ryc. 4. Analiza regresji w grupach semidecylowych uśrednionych trzyletnich wynikÓw spraw-

dzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnizjalnego. Dla porÓwnania sporz4dzono także wy.

kres regresji dla wszystkich gmin, bez podziału na gruPy (ewy gÓrny rÓg)

ŹrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisii Egzaminacyine;.

6 WspÓłczynniki korelacji wynikÓw sprawdzianu i egzaminÓw dla zbioru wszystkich gmin

wyniosły: w f002r': +0,364 (z częściq humanistyczną) i +0,347 (z części4 matematyczno.Przy.

.j"t.tn, 

w 2003 r. odpowiednio +0,270 i +0,184 onz w 2004 r' +0'662t +0'889'

7 f  .  - l
23.6 25.3 27 .1 24.9 30 6 32 4 34 2

Środowisko społeczne ucznia a Wyniki oceny zewnętznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2oo2_2oo4)

Środowiskowe uwarunkowania wynikÓw oceny zewn ętrznej

Wi elko ść o śro dka o s adnicz ego

We wcześniejszych badaniach (P. Sleszyriski, 2003a) wykazano, zenaj|epszewy-
niki edukacji s4 związane z największymi ośrodkami miejskimi, ptzy czym za-
lezność ta występuje na wszystkich obszarach historyczno-ku|turowych. W ni-
niejszym badaniu postanowiono uszczegÓtowić to zagadnienie. W tym ce1u
poszczegÓ|ne gminy miejskie uszeregowano pod wzgiędem liczby mieszkari-
cÓw. W pozostałych gminach miejsko-wiejskich i wiejskich obliczono natomiast
przeciętnq wielkość miejscowości, wykorzystuj4c dane GUS. W sumie w Polsce
w 2002 r. istniało ponad 57 tys. miejscowości, z czego 883 stanowiły miasta
(z formalno-administracyjnego punktu widzenia jedyna miejscowość w gminie
miejskiej). Gminy podzielono na 15 grup, o liczbie mieszkaricÓw zawierajqcych
się w przedziałach [do125-250-500-1 000-2 000-4 000-8 000-16 000-32 000-64 000.
728 000-256 000-512 000-1024 000 i więcej mieszkaricÓw], czyli ze granice kazdej
następnej grupy były 2ruzy wyzsze od poprzedniej, a następnie obliczono odpo-
wiednie średnie arytmeĘczne liczby mieszkaricÓw i wynikÓw oceny zewnętrznej.

Wyniki analizy regtesjiprzedstawiono naryc.5. okazuje się, ze istnieje wprost
proporcjonalna, potęgowa wspÓłzalezność obu zmiennych o bardzo wysokim
wspÓłczynniku dopasowania (korelacji 12). Wartość wspÓłczynnika wyniosła 0,962
dla sprawdzianu szÓstoklasistÓw L 0,956 dla egzaminu gimnazjalnego oznacza
to empiryczne potwierdzenie istotnego zwi4zku pomiędzy wielkościq miejsco-
wości, a wynikami kształcenia uczniÓw. Co bardzo wazne, zwi4zek ten w posta-
ci przebiegu krzywej obtazuj4cej za|ezność jest bardzo płynny. Nie ma specjal-
nie duzych skokÓw zml'any pomiędzy proporcjonalnym zwiększeniem
przeciętnej liczby mieszkar1cÓw w miejscowości wynikami oceny zewnętrznej.

Sorawdzian szÓstokIasistÓW egzamin gimnazjalny
(średnia z obu części)

|iczba mie*kancÓw osrodka {log10) liczba mieszkancÓw osrodka (|og10)

Ryc.5. Analiza regresji w grupach decylowych gmin pomiędzy uśrednionymi wynikami oce-
ny zewnętrznej aliczb4 mieszka cÓw przeciętnQ liczbą mieszka cÓw miejscowości'Zewzglę-
dÓw graficznych na wykresie na osi x zastosowano logarytm dziesiętny liczby iudności

ŹrÓdlo: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, liczba mieszkaricÓw we-
dlug Banku Danych Regionalnych GUS.
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Najwyzszy poziom kształcenia w miastach i aglomeracjach wynika z dwÓch

powodÓw. Po pierwsze , szkoły w miastach są lepiej wyposazone, a ze wzgl'ędu

iu ,nu",n4 pomoc finansowq samorzqdÓw mogq zatrudniaĆ wyżej kwalifiko-

waną i opłacanq kadrę nauczycielskq. Duża|iczba uczniÓw pozwa|ajednocze'

śnie na ricjonalniejsze wykorzystanie środkÓw. Na wsi nawet przy podobnych

zarobkach nauczycieli zniechęcaję ogÓlnie gorsze warunki bytowe (oczywiście

poza jakości4 środowiska naturalnego), brak dostępu do usług, kultury itd.

W konsekwencji to w miastach rozwtjajq się najlepsze placÓwki oświatowe, sto-

iqce na czeLerÓznych rankingÓw. Dodatkowo w miastach lepiej rozwija się szkol-

nictwo niepubliczne, charakteryzuj4ce się znaczniewyzszymi średnimi Z oceny

zewnętrznej, choĆ ze względu na liczbę tych szkÓł (około 0,4 tys. na 13 tys. wszyst-

kich) ich udztał w koricowych wartościach średnich gmin nie jest duzy.

Po drugie, w miastach i aglomeracjach ludność charakteryzuje się ogÓlnie

wyzszyn Statusem społecznym, a więc i rodzice kierują się większ4 odpowie-

dzia|ności4zarozwÓjedukacfny dzieci'Wyzszy status społeczny oznaczaprzede

wszystkim wyższe wykształcenie, zarobki otaz ogÓLn4pozycję zawodową (wię-

cej na ten temat w podrozdziale 4.4).

RozzoÓj ekonomiczny

RozwÓj ekonomiczny gminy ma niebagatelny wpływ na sytuację oświaty,

a w konsekwencji poziom edukacji i wyniki uczniÓw. Mozna tu wyrÓznić dwa

głÓwne aspekty. Po pierwsze, wyższy stan rozwoju oznacza większe zasoby fi-

,,u,,,o-u gminy, ktÓrych budzet opiera się głÓwnie na części dochodÓw podat.

kowych od przedsiębiorstw i osÓb fizycznych. Zasobność finansowa gminy po-

zwala na dodatkowe uzupełnianie budżetu oświatowego, na ktÓry składa się

subwencja ze środkÓw rozdzielanych centralnie przez Ministerstwo Edukacji

Narodowej i Sportu (subwencja oświatowa jest obliczana dla kazdej gminy na

podstawie wskaŹnikÓw charakteryzuj4cych m.in. jej zamozność, a w ten sposÓb

gminy biedniejsze i wiejskie otrzymuj4 wyisze środkiw przeliczeniu na 1 ucznia).

Poniewaz poziom finansowani a zadan oświatowych ptzezbudzet centralny jest

w powszechnym przekonaniu daleko niewystarczajqcy' dodatkowe środki wy-

gospodarowane ptzez gminę mają tutaj bardzo duze znaczenie.
Po drugie, zasobniejsza gmina oznacza zasobniejszych mieszkaricÓw, co zwy-

k\e ł'ączy się rÓwniez z wyższym wykształceniem. ogÓlnie, wyższy status

społeczny rodzicÓw zapewnia natomiast w dużym stopniu lepsze wyniki kształ-

cenia.
Analiza korelacji ujavr,nia dość charakterystyczne wspÓłwystępowania (tab. 2).

W największym stopniu pozytywnie skorelowane z wynikami oceny zewnętrz-

nej były wskaŹniki dochodÓw budzetÓw gmin na 1 mieszkatica w zakresie po-

datkÓw od osÓb fizycznych (PIT). obserwowane wartości wspÓłczynnika kore.

lacji wynosiły tutaj zwykIe powyzej +0,3. W mniejszym stopniu dodatnio

skorelowane były podatki od osÓb prawnych (tylko w miastach powiatowych).

88

Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętunej W szkołach podstawowych i gimnazjach (2oo2-.2oo4)

RÓwnocześnie zaobserwowano ujemnq korelację w gminach wiejskich odnośnie
podatku rolnego, co nalezy tłumaczyć tym, ze zawazyły tutaj gminy uzyskujqce
dochody z podatku pochodz4cego od rolnikÓw dzierżawiących ziemie popege-
erowskie.

Charakterystyczne jest tez pozytywne na ogÓł wspÓtwystępowanie dobrych
wynikÓw na obszarach o wysokim wskaŹniku podmiotÓw gospodarczych na
1 mieszka ca.

Tabela 2. WspÓłczynniki korelacji dochodÓw budżetÓw gmin i innych wskaŹr.rikow ekono-

micznych ze średnioroczn)-,rni w}nikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu ginrnazjalnego

l _ _ , _ _
Dochody budŹetÓw

: gmrn na I

Imieszka ca

ogÓłem

I Własne

z podatkow od

osÓb fizycznych

(PrT)
z podatkÓW od

osob praMych

(crT)
z podatku

rornego

T P
-M-

l l i
o'lsl-o'osi .o.o4 -o.o2 -o,oą o,zs: -o,ol i o,og .o,oo
o,3o o,1o o,i3r-o,or -o,os o,zzi o,ooi -o,os -o,oz

o,es] łłz o,ga 0,26. o,oai  o ' ls  o,gg o, lg].o,ot

I

0,13 0,01 0,00 0,36 0,090,03i 0,13 0,01 0,00 0,36 o,o9 0,04 -0,04

'
L l i

o,o2 ą ,2g ' ' -o ,23 .o ' !3  o , l4  -o ,o5 .o , l5  -o '13

Podmioty
l  --r-,

o J 6 !pł b's6 o J s]_o'm ł'oa
gospooarcze na

1 000 mieszkai|cÓw

podmiotow

gospooarczycn

usług Wyższego

uęou

oznaczenia: oG _ gminy ogołem, P _ miasta na prawach powiatu, M _ pozostałe gminy miejskie, MW _ gminy miej.
sko-wiejskie' W - gminy włejskie

ZrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Banku Danych Regional-

nych GUS.

Do zbadania uwarunkowar1 wynikających z rozwoju ekonomicznego wybra-
no do szczegÓłowej ana|izy 2 wskaŹniki: liczbę zarejestrowanych podmiotÓw
gospodarczych na 1000 mieszkaricÓw oraz dochody własne budzetÓw gmin z
podatku od osÓb ftzycznychPlT przypadaj4cych na 1 mieszkarica' Wyniki anali'
zy regresji w grupach decylowych i semidecylowych przedstawiono na ryc.6 i7.

I

-0,04

o,04

o,41

I

0,08

-o,311 0,141-0,1
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66.4  S .4  1 !0 .4  131.5  152.5  173.5

miasta powiatowo

51 9  81 0  110 1  139.2  1 f f i .3

inne gminy  mie jsk ie

- ^  ^ l

=2s.71

S*u l

d.r.uZ
2 8 5  4 9 7  7 0 . 9  9 2 2  1 1 3 . 4  1 3 4 6  1 s 5 8

gminy miejsko-wiejskie gminy wiejskie

Ryc' 6. Analiza legresji w gruPach decylowych i semidecylowych gmin pomiędzy Przeciętny-
mi wartościami liczby podmiotÓw gospodarczych na 1000 mieszkaricÓw (oś pozioma) i uśred.
nionymi trzyletnimi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego (oś
pionowa)

Żr6dlo: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Banku Danych Regional.
nych GUS.

f479 216.4  2850 3535 4220 490.5

inne gmany miejskie

4 .9

ź9'4

s2s

.Ń23 o]

l z z  a :

l
i

m2.4 3@.32 9 5 &.4 149.4 209.3 @.2 38.2 S9.t

gminy miejsko-wiejskie

13 o 70.9 128.8 146.7 244 5

gminy wiejskie

Ryc' 7. Analiza legresji w grupach decylowych i semidecylowych gmin dla przeciętnych do-
chodÓw wtasnych gmin z części podatku od osÓb fizycznych PIT (oś pozioma) i uśrednionych
trzyletnich wynikÓw sprawdzianu szÓStoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego (oś pionowa)

it6dlo: optacowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacfnej i Banku Danych Regional-
nych GUS.
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Przebieg krzywych we wszystkich kategoriach gmin jest wzrostowy, co ozna-

cza pozytywne wspÓtwystępowanie wybranych wskaŹnikÓw z wyższymi wy-

nikami oceny zewnętrznej uczniÓw. CharakterysĘczne jest, irc wyzsze wspÓł.

czynniki dopasowania dotyczyły mniejszych gmin. Natomiast w gminach
rniejskich - IÓwnocześnie miastach powiatowych, wzrost natęzenia wybranych
wskaŹnikÓw odgrywa mniejsze znaczenie. Mozna się domyślać, ze w naiwięk-

Szych ośrodkach osadniczvch dodatkowo nakładajq się inne cechy SPołeczno.
gospodarcze, ktÓre powoduiq rÓznicowanie oddziaływ a rÓzny ch czvraikÓw.

W przypadku wskaźnika podmiotÓw gosPodarczych nieco nizsze w społczytl-
niki dopasowania odnotowano w przypadku zbioru gmin wieiskich- W gmi-

nach tych wśrÓd pierwszych kilkunastu semidecyli istniało bowiem bardzo duze

zrÓznicowanie połozenia względem siebie wskaźnikÓw podmiotÓw gospodar-

czychiwynikÓw Sprawdzianu SzÓStoklasistÓw.Wyraźny, proporcionalny wzrost

średniej wynikÓw Sprawdzianu następował dopiero w ostatnich kilku decylach

gmin, jak wykaza|y dodatkowe badania - znajduj4cych się w duzej części na

obszarach podmiejskich duzych ośrodkÓw osadniczych. okazuje sLę zaterrr, ze

rozwÓjgosPodarczy rozumiany jako przedsiębiorczość jest pozytywn4 cech4 dla

kształcenia przede wszystkim W odniesieniu do obszarÓw zurbanizowanych.
W środowisku typowo wiejskim nie odgrywa to juz tak duzego znaczerta.

Podobne wnioski mozna Wysnuć obserwując wartości wspÓłczynnika kore-

tacji dla odsetka ustugwyzszego rzędu (pośrednictwo finansowe, wyspecjalizo-
wane usługi dla firm, edukacja, nauka itd.). Wysokie wartości cechowały miasta

powiatowe (+0,5 dla sprawdzianu szÓstoklasistÓw), za to w przypadku obsza-

rÓw pozamiejskich Wartości były nawet w niektÓrych przypadkach u'emne
(-0,22 d|a egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej).

Dodatnie korelaty, ktÓre tworz4 wspÓłczynniki określające tozwÓj przed-

siębiorczości, zdecydowanie w większym stopniu S4 obserwowane w Ptzy-
padku największych ośrodkÓw miejskich i wymagaj4 szczegoł'owszego obja-

śnienia. Generalnie, jeś|i przywołać klasycznę definicję przedsiębiorczości,
opierajqc4 się na ludzkiej aktywności oraz zdolności do poszukiwania Sposo.

bÓw (zwł.aszcza nowych) realizacji pomysłÓw i podejmowania ryzyka celem

poprawy własnego losu, nietrudno jest to wytłumaczyć.Uzyskanie większych

Szans na utrzymanie bqdźzdobyciepozycjispołecznej wymaga wiedzy i umie-
jętności, st4d troska Społeczności i rodzin o kształcenie potomstwa. o 1|e przy

tym w największych miastach na wyniki edukacji moze mieć wpływ struktura

tych podmiotÓw (wykazano pozytywn4 korelację z udział'em usług Wyzszego

ruędg), to na obszarach wiejskich ma większe znaczenie Sam fakt istnienia

przedsiębiorczości (w gminach miejsko-wiejskich zaobserwowano nawet nisk4

ujemn4 korelację z wynikami egzaminu w części matematyczno-przyrodni-
czej).

Warto jednak pamiętać, ze sam wskaŹnik podmiotÓw gospodarczych na 1000

mieszkaricÓw jest najlepszy do określania przedsiębiorczości na obszarach zur-
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W przypadku miast powiatowych wartoŚć wspÓłczynnika korelacji z wynikami

zesprawdzianu szÓstoklasistÓw wyniosltaaŻ+0,78,a dla pozostatychmiast +0,53.

Niemal wszystkie rodzĄe gmin miały wysokie lub dość wysokie dodatnie war-

tości wspÓłczynnika korelacji w zestawieniu z poszczegÓlnymi rodzajami oceny

zewnętrznej.

Status społeczny mieszka cÓw

Status mieszkaricÓw mozna rozpatrywać na rÓznych pł.aszczyznach. W bada-

niach spotecznych wyrÓżnia się przede wszystkim status rodzirrny (biologicz-

ny), zawodowy, wykształcenia i maj4tkowy. PoszczegÓLne kategorie statusu s4

ze sobą zwykle ściśle skorelowane/ np. osoby z wyższym wykształceniem na

ogÓ| zarabia1ą więcej' ntz z osoby z wykształceniem podstawowym/ rÓwnocze-

śnie wykonywany przez nich zawÓd odznacza się wyzszym prestizem. W su-

mie prowadzi to do wyodrębnienia kilku podstawowych kategorii społecznych,
jak np. elita" klasa średnia, itd.

Dzięki uzyskaniu danych ze spisu powszechnego w 2002 r. w szczegÓłowej

gmirrrrej dezagregacji mozliwe było przeprowadzenie ana|iz, określajqcych siłę

wspÓłwystępowar1 określonych wynikÓw oceny zewnętrznej i cech opisujqcych

Status sPołeczny mieszkaricÓw. Przeanalizowano zwi4zki ze ŹrÓd|em utrzyrr.a-

nia, struktur 4 zaw odow 4 or az wykształceniem (tab. 4-6, ryc. 8-11 ).
Dochody i źr dł'a utrzymania ludności. Ana|iza korelacji i regresji przepro-

wadzona dla dochodÓw i ŹrÓdeł utrzymania ludności ukazuje pozytywne wspÓŁ

występowania z wynikami oceny zewnętrznej (tab. a). Pozytywne korelacje

zLepszynni wynikami kształcenia występuj4 przede wszystkim dla wyzszego

odsetka ludności utrzymujqcej slę z pracy, w tym na rachunek własny (poza

rolnictwem). Pozytywny jest rÓwniez zwi4zek z wysokości4 przeciętnych wy-

nagrodze .
Przeprowadzone obliczenia wyraŹnie wskazuj4 na wazny element sprzy.

jajqcy edukacji, jakim jest wysokość dochodÓw i struktura źrÓdeł utrzyma-

nia. Potwierdzone zostały wnioski z wcześniejszych anaIiz, ze wyzsze wyni-

ki edukacji są zwi4zane z wyzszym statusem materialnym oraz t4 częściq

społeczeristwa, kt.Óra jest bardziej przedsiębiorcza.Ta ostatnia za|ezność cha-

rakteryzuje przede wszystkim obszary bardziej zurbanizowane, w mniejszym

stopniu wiejskie, co związane jest z ludnościę rolnicz4.
Warto w tym miejscu podkreśtić uzyskane pozytywne korelaĘ kształcenia

z odsetkiem utrzymujących się z Pracy poza rolnictwem na rachunek własny.

Praca na rachunek własny świadczy o przedsiębiorczości, tak więc mozna tu

powt'rzyć uwagi z jednego z poprzednichpodrozdziałÓw. Dodatkowo mozna

sądztĆ, ze znaczenie ma tu przywiązanie do własności prywatnej.
struktura zawodowa. Analiza korelacji i regresii odniesiona do struktury pra-

cujqcych (tab.5, ryc. 8_9) ujawnia dość skomplikowane relacje z wynikami kształ-

cenia. Przede wszystkim charakterysĘczne jest duŻe zrÓznicowanie wspÓłczyn-
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Thbela 4. WspÓłczynniki korelacji dochodÓw iźrÓdeł utrzymania ludności ze średnioroczny.
mi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego

Sprawdzian

O G P

0,14 0 ,19 O,27 O,1O10,08 0 ,14 O,23 O,2A)  0 ,12 0 ,06

wynasrodzeniebrunol ' I 
I i i I i ] I i

Utrzymujący się j o,za o,sz o,g3 o,28 o,zs i o,ts -o,o4 o,23 o,sz i o,ls i o,la o,rs o,35 o'25; o,15 i
głÓWniezpracy 

] . ] ] i  ] l  ] l  ] l  i  ]
]Utzymującys ięz  io , l s  -o 'ło io ,osIo , lo io ,oz lo ,eł  o ,oz1-o ,o l  io , lo  o , lo1o,os1 .0 '21  -o '1o 'o , lo  -o , l z l
pracynajemnei 

I ] I i i I i
]Utzymującys ięz  l0 '22  l0 '50 io ' l s io ' l ł ro ' l l 1o ' zs  o ,oz  o , l z j0 '23  o ,16]o ,oo]0 '25 'o , l z  o ,os i -o 'oz]

i o l : : ' .* ' " l l r l l  i l i l  f irornictwemna 
] i r I i ] i

i  rachunek własny |ut, zl i iiracnuner<wrasny,ubzi I i I i i I f i f f i ]
ldochodowznajmu I I i  i  I i  I I
lUrzymu;ącys ięz  | .o , l s lo , lo Io ,os i .o ,os io ,oo] .o l s ] -o ,g l l -o ,os-o ,os| -o , l l Io , l s |o 'o r .o ,o l lo , l s Io , le I

E1ry:!:y:_l I I I I I I l I i , , I l
oznaczenia jak w tabeli 2

ZrÓdlo: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2002.

nikÓw korelacji dla tej samej cechy w obrębie rÓżnych kategorii administracyj-
nych gmin. okazuje się, ze natęzenie tej samej cechy ma często rÓżny wpływ na
wyniki edukacji.

Tabela 5. WspÓłczynniki korelacji struktury pracuj4cych ze średniorocznymi wynikami spraw-
dzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego

oznaczenia jak w tabeli 2

ZrÓdlo: opracowano na podstawie danych Centralnei Komisji Egzaminacyjnei i Narodowego Spisu Po.
wszechneso 2002.

częśe matemtyczm

Pracujący w

eii-cu;ący w uśiug.,ch rą16l.Ź,l o"o3
i 1

1  0 , 1 2 1 0 , 0 7

0,04 -0,06 i0,19

0,12 i ,0,1 1
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banizowanych. Na terenach rolniczych moze być wysoka przedsiębiorczośĆ sen-

su stricto nawet bez wysokiego wskaŹnika podmiotÓw gospodarczych, gdyz

głÓwną jednostk4 organizacyjn4 Są gospodarstwa/ ktÓre dla własnego dobra

i korzyści rozwojowych nie mają potrzeby rejestrowania dodatkowych bytÓw

organizacyjno-prawnych' Choć rÓwnocześnie większy udział,pozaro|niczej dzia-

łalności gospodarczej na obszarach wiejskich w powszechnej opinii wyrazastan

rozwoju tych obszarÓw (E. Pałka, 2OO4), to nie dotyczy to całej funkcji rolniczej.

Pochodzenie ludności

Rozkład przestrze^ny wynikÓw oceny zewnętrznej nawiqzuje do granic histo-

.yc'no-ku1turowyctr- Aby to en'rpirycznie potwierdzić, pr zebadano zw i4zki

pomiędzy mobilrrościq przesŁrzerrnq analizowan4 w długich okresach czasu (tab. 3).

Ókazuje się, ze s4 to relacje bardzo skomplikowane. Po pierwsze, nie stwierdzo-

no wyiaźnych, jednoznacznych tenden cjt w przypadku większości branych pod

uwa8ę cech. Aby nrÓc właściwie ocenić rolę mobilności przestrzennej i zasie-

działości ludności, konieczna jest bardziej wnikliwa analiza uwzględniajqca Spe-

cyfikę migracyjnq obszarÓw źrÓdłowych i docelowych.

Tabela 3. WspÓłczynniki korelacji cech opisuj4cych zasiedziałość mieszkaricÓw ze średnio-

rocŻnymi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego (200f-2004)

Eqzamin

i Sorawdzian
odsetek |udności i częśc bUmanistyczna

częśÓ matematyczno.

o c l P  i M  M W oo -P Trr,l Vw I w P M  ] M W  ]  W

zamieszkałej od 
l  
0 '01 -0 '16 -o '29,0,14

urodzenia i I
przybyłej do miejsca]-0,06: 0,10 0,21 .0,17

zamieszkania przed
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ŹrÓdło: opracowano na poclstawie danych Centralnej Komisii Egzaminacyinei i Narodowego Spisu Po-

wszechnego 2002.

Pierwsze załozenie jest takie, ż,e jeś|i dany obszar charakteryzuje się wysokim

udziałem ludności zamieszkałei od urodzenia, mozna uznaĆ go za nieatrakcyjny
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dla migrantÓw. SzczegÓInie odnosi się to do gmin miejskich, gdyż to właśnie
intensywne wędrÓwki ludnościzobszarÓw wiejskich do miast i urbanizacja kraju
były najbardziej charakterystycznym procesem osadniczym ostatniego pÓłwie.
cza w Polsce.leś|ł zał'ożymy, że miasta nieatrakcyjne dla migrantÓw to rÓwno-
cześnie obszary stagnuj4ce, uzyskamy pośrednio odpowiedź na pytanie u ujem-
ne korelacje w przypadku gmin-powiatÓw grodzkich i pozostałych gmin
miejskich' Modernizacja kraju poprzez urbar.rizację spowodowała wyodrębnie.
nie się kategorii miast rÓznej atrakcyjności dla jednostek przedsiębiorczych,
a w konsekwencji o zrÓznicowanynr statusie mieszkaricÓw.

Nadto rozwÓj gospodarczy po II wojnie światowej w warunkach nakazowo-
rozdzie|czych i intensywna industria|izacja wpłynęła na przekształcenie się
tradycyjnego modelu rodztny. Nast4piło przekształ'cenie się rodziny patriarchal-
nej, wielopokoleniowej, w rodzinę mał4, często egalitarn4. Cech4 charaktery-
styczn4 stał się też zmniejszony zakres kontroli społecznej nad jej członkami
i obnizony autorytet rodzicÓw.

Nieco odmienny mechanizm ma miejsce w przypadku obszarÓw wiejskich,
gdyz wi4ze się z odmienn4 dtog4 modernizacji' Najlepszym tego przykładem
jest sytuacja tzw. Ziern Zachodnich i PÓłnocnych, na ktÓrych odnotowano niskie
wyniki edukacji. Przesiedlenie duzej liczby ludności po drugiej wojnie świato-
wej odbyło się w sposÓb sztuczny, zwykle wbrew naturalnym skłonnościom do
odejmowania migracji. Choć logiczny powinien być wniosek, ze wskutek do.
świadczeri zyciowych ludność ta powinna byĆ bardziej zaradna, a więc takze
bardziej skłonna do zwiększonego wysiłku edukacyjnego, to jednak wykotze-
nienie z dotychczasowego środowiska i pozbawienie tradycji' a dalej uza|eznie-
nie od pomocy paristwa w systemie nakazowo-rozdzielczyrn skutecznie dopro-
wadziło do odmiennych zachowan. SzczegÓł'owo opisano to we wcześniejszym
opracowaniu (J. Bar1ski, M. Kowalski, P. Sleszyriski,2002). Piętno modernizacji
poprzez socjalistyczny etatyzm i egalitaryzm odcisnęło się zresztq na wielu in.
nych dziedzinach zycia społeczno.gospodarczego (G. Węcławowicz,7996, 2002),
w tym na zachowaniach wyborczych (M. Kowalski, 2000; M. Kowalski, P. Sle-
szyriski, 2000), ktÓre wykazuj4 duze podobie stwo przestrzenne z wynikami
edukacji, do czego nawiąże się ostatnim podrozdziale.

Przedstawiony w poprzednich akapitach tok rozumowania dobrze potwier-
dzaj4 w niniejszej ana|izie dodatkowe obIiczenia. Korelacja odsetka ludności przy-
bytej do obecnego miejsca zamieszkania przed 1988 r. z wynikami edukacji jest
wyraŹnte ujemna dla gmin wiejskich (około -0,3), a dodatnia lub prawie Zerowa
dla miast. Dotyczy to w zasadzie wszystkich rodzajÓw oceny zewnętrznej.

JeszczebatdziĄ intensywne zmiany dotyczqce modernizacji spotecznej i wy-
zszych wynikÓw edukacji s4 związane z przemieszczeniami w okresie transfor.
macji społeczno-ustrojowej. Najwyższe pozytywne wspÓłwystępowanie wyso-
kich ocen dotyczy tych kategorii i grup spotecznych, ktÓre przybyły do nowego
miejsca zamieszkania po 1988 r. i obecnie posiadajq wyksztatcenie wyzsze.
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ŹrÓdło: opracorvano na pot{stawie danych CenŁralnei Komisji Egzaminacfne| i Narodowego Spisu Po-

wszechnego 2002.
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dzianu szÓstoklasistÓrr' (oś pionowa) w 4 typach gmin

ŹrÓdło: opracorr'ano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnei i Narodowego Spisu Po-

wszechnego 2002.
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W omawianym przypadku przebieg krzywych regresii nie jest jednozr.aczny
(ryc. 8). Dla wskaŹnika udziału pracuiących w rolnictwie negatywna korelację
odnotowano jedynie wśrÓd zbioru miast powiatowych. W pozostałych katego.
riach gmin sytuacja była dość skomplikowana, jednak generalnie obserwowano
do pewnego momentu trend spadkowy, ktÓry w rÓznych miejscach ulegał od-
wrÓceniu.

leszczebardziej skomplikowana i trudniejsza do objaŚnienia sytuacia charak-
teryzowdh wspÓłwystępo\^'anie WynikÓW oceny zewnętrznej z udziałem lud-
ności pracującei w sektorze przemysłowym (rvc. 9). Podobnie jak w przypadku
sektora rolniczego, rÓwniez tutaj negatywna korelacja odnosiła się do kategorii
gmin_miast Powiatowych, choć WspÓłczyfu1ik dopasowania był w tym Przy-
padku nieco niźszy (0,81).

Podsumowuj4c, cechy wiejskie, zw\qzar.e z udztałem pracuj4cych w rolnic-
twie negatywnie korelowały w ośrodkach miejskich, ale na obszarach wiejskich
nie miało to już większego znaczenia. Z kolei udział pracuj4cych w przemyśle
zdecydowanie negatywnie wspÓłwystępował z wysokością wynikÓw w miastach
powiatowych. W miastach tych duże pozytywne znaczenie miał udział pracują-
cych w usługach rynkowych. Potwierdza to Zatem wnioski przedstawione
w poprzednirnpodrozdzia|e, związane z wyzszym statusem materialnym oraz
t4 części4 społeczeristwa, ktÓra jest bardziej przedsiębiorcza.

lĄtkształcenie. Najwyzsze wartości wspÓłczynnikÓw korelacji charaktery.
zowały cechy społeczne zwi4zane z wykształceniem ludności (tab. 6' ryc. 10).

Tabela 6. WspÓłczynniki korelacji wykształcenia ludności w wieku 13 i więcej lat ze średnio-
rocznymi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego

oznaczenia jak w tabeli 2

ŹrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzanrinacyjnej i Narodowego Spisu

wszechneso 2002.
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Ryc. 1"0. Analiza regresji w grupach decylowych i semidecylowych gmin pomiędzy odsetkiem
ludności w wieku 13 i więcej |at z wykształceniem wyizszym (oś pozioma) i uśrednionymi
trzyletnimi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw (oś pionowa)

ZrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisii Egzaminaclnej i Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2002.
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Rys' 11' Analiza regresii w grupach decylowych i semidecylowych gmin Pomiędzy odsetkiem
ludności w wieku 13 i wĘej Iat z wykształceniem Podstawowym i bez wykształcenia (oś
pozioma) i uśrednionymi trzyletnimi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw (os pionowa)

ZrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralne;'Komis|i Egzaminacinej i Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2002.
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Obserwowane wspÓłwystępowanie jest tu wprost propoĘonalne w zasadzie we
Wszystkich wydzielonych kategoriach gmin. Pozytywny zwi4zek wykształcenia
ludności (a więc i rodzicÓw) jest stosunkowo łarvvy do wytłumaczenia. osoby le-
piej wyedukowane bardziej zdaj4 sobie sprawę z konieczności lepszego wyksztat-
cenia Swoich dzieci, gdyz uwazają (słusznie), ze większa wiedza i umiejętności
pomoże imw ptzyszłości w zapewnieniu lepszych warunkÓW bytowych. Dzięki
lepszemu wykształceniu zwiększaj4 się szanse na rynku pracy oraz mozliwości
podjęcia zatrudnienia cechującego się wrysokim Prestizem i wynagrodzeniem.

Uwagi te podkreślone Zostai4 obserwowan4 tendencj4 \Ą/ przypaclku porÓw-
nania odsetka Iudności zwykszta|ceniem co najwyżej podstawowym (ryc. 11).
Widoczna wysoka negatywna korelacja wzmacnia obserwacje odnośnie ludno-
ści z wyzszym wykształceniem i nasuwa ogÓln4 uwagę, Ze Wśr d uwarunko-
wa środowiskowych, poziom edukacji Społeczeiistwa w bardzo duzym stop-
niu cleterminuje wyniki kształcenia.

Dysfunkcje społeczne

Rola dysfunkcji społecznych w przypadku porÓwnania Z wynikami oceny Ze-
Wnętrznej jest rÓwnie charakterystyczna, co clla struktury wyksztalcenia ludno-
ści. Analiza statystyczna ujawnia bowiem rÓwniez bardzo wvsokie Wartości
wspÓłczynnika korelacji (tab, 7), Najbardziej jest tutaj charakterystyczne nega-
tywne wspÓtwystępowanie ze stop4 bezrobocia, rÓwniez malej4ce wraz ze wzro-
Stem stopnia wiejskości gmin (w przypadku ana|izy regresji _ ryc. 12, nie zaob-
serwowano wyraźnie tego zjawiska)' Pochodna Stopy bezrobocia jest udział
ludności utrzymuj4cej się z zasiłku dla bezrobotnych. Inn4 nriarq dysfunkcji spo-
łecznej jest udział utrzymujqcych się głÓwnie z niezarobkowego źrÓdła, czyli np.
z emerytur, rent oraz toznego rodzaju zasiłkÓw

Nie stwierdzono natomiast negatywnego wpływu samego udziału osÓb nie-
pełnosprawnych, a w dwÓch przypadkach byto to nawet wspÓłwystępowanie
pozytywne (wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w części matema.
tyczno-przyrodniczej w powiatach). RÓwniez w przypadku odsetka utrzymujq-
cych się z rent tylko w kilku przypadkach stwierdzono negatvwne wspÓłwystę-
powania, zreszt4 na dość niskim poziomie wartości wspÓłczynnikÓw korelacji
(około -0,2). Mozna zatem wysnuć wniosek, ze nie kazda dysfunkcja Społeczna
jest powodem gorszych wynikÓw kształcenia. Największy zwi4zek z gorszymi
wynikami oceny zewnętrznej obserwowano w przypadku kategorii zwi4zanydn
ze źrÓdłaml utrzymania, a zwłaszcza ich braku, czyli wysokiej stopy bezrobocia.

Aktyzaność polityczna

W jednym z poprzednich podrozdziałÓw stwierdzono, ze piętno modernizacji
poprzez socjalistyczny etatyzm i egalitaryzm odcisnęło się na wielu innych dzie.
dzinach zycia społ'eczno-gospodaf cze4oI w tym na obecnych zachowaniach wy-
borczych (M. Kowalski,2000; M. Kowalski, P. Sleszynski,2000). Wstępna ana|tza
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Tabela 7. WspÓłczynniki korelacji wskaŹnikÓw dysfunkcji struktury społecznej ze średnio-

rocznymi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazialnego

Utrzymujący się z
renty z Mułu

0,15 l -0,09

oznaczenia jak w tabeli 2

ZrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji

wszechnego 2002.
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Rys' 12. Analiza regresji w gruPach decylowych i semidecylowych gmin pomiędzy stopq bez-

robocia (oś poziorna) i uśrłni.onymi trzyletnimi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw (oś

pionowa)

ŹrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyinei i Narodowego Spisu Po.

wszechnego 2002.
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kartograficzna wskazuie na duże podobieristwo ptzestrzenne z wynikami edu-

kacji i wyma 8a szczelÓłowszego zbadania. Pod uwagę wzięto stricte aktywność

pa|ityczn4, rozumianą jako frekwencję wyborcz4 oraz poParcie polityczne dla

komitetÓw poszcze1ÓInych partii i ugrupowari politycznych.
Wysokie waltości wspÓłczynnika korelacji odnotowano zatem w przypadku

frekwencji w wyborach parlamentarnych (1997 i 2001 r.) oraz referendum unij-

nym (2003) r. W zadnym z badanych wspÓłwystępowa nie odnotowano u;.enr-

nej korelacji (tab. 8). oznacza to, ze istnieje zwi4zek Pomięc{Zv aktywnością oby-

Tabela 8. WspÓłczynniki korelacji frekwencji wyborczej ze średniorocznyrrri wynikami spraw,.

dzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego

oznaczenia jak w tabeli 2

ŹrÓdło: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisii Egzaminacyjnej i Paristwowej Komisji

Wyborczei.
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Rys. 13. Analrza re8res'l w 8rupacn decytowych i semlctecylowycn gmln Pomlęclzy frekwencj4

w wyborach parlamentarnych w 2001 r. (oś pozioma) i uśrednionymi trzyletnimi wynikami

sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego (oś pionowa)

ŹrÓdlo: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisii Egzaminacyjnej i Paristlvowej Komisji

Wvborczei.
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watelsk4 a trosk4 o edukację Szkoln4. RÓwnież charakterystyczne jest, ze wy-

ższe wartości wspÓłczynnikÓw odnosiły się do większych ośrodkÓw miejskich.

Świadczy to, ze ćzynnik aktywności obywatelskiej - jak wiele poprzednich, na.

\ezy rozpatrywać w nawiązaniu do relacji miasto-wieś.

Analizaregresji potwierdza powyzszeobserwacje (ryc' 13)' Charakterystycz-

ne jest tutaj, żeprzebieg krzywych i rozkład poszczegÓlnych punktÓw reprezen.

tujących Zagregowanu g*i"y (w grupach semidecylowych - 5% populacji '

w grupach decylowych _ 10%) iest bardziej rÓwnomierny.

Na zakoriczenie przebadano rÓwniez relacje pomiędzy postawami politycz-

nymi 1udności a wynikami kształcenia. We wcześniejszych_badaniach wykaza-

no bowiem, ze istniej4 tutaj wysokie wspÓtwystępowania (P. Sleszyt'rskt,2003a,

2003d). W powszechnym przekonaniu, popartym wieloma pracami empirycz-

.,yr',rl (.,p. i. Zarycki,199i;M. Kowalski, 2OOO,fO03), wyniki wyborriw dobrze

odzwierciedlaj4 stosunek mieszkaricÓw do takich kwestii jak np. tradycjona-

lizm, konserwatyzm,liberalizm czy tez stosunek do własności prywatnej lub

do roli paristwa w zyciu społecznym. Zostało niejednokrotnie wykazalte, ze

np. mieszkaricy społ.ecz ności zw i4zanych z Paristwowymi Gospodarstwami

Rtlnymi chętniej głosuj4 na partie lewicowe i populistyczne, zanrieszkali na

obszarach o dominuj4cej wtasności prywatnej - na partie prawicowe, zaś

mieszka cy aglomeracji - na partie l iberalne' Do badari wybrano przede

wszystkim wslaŹniki poparcia w wyborach par1amentarnych w 2001' t. (tab. 9,

ryc. 14).

Tabela 9. WspÓłczynniki korelacji poparcia politycznego ze średniorocznymi wynikami spraw-

dzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego

Poparcie dla Partil I

ugrupowan politycznych

(w procentach)

Sprawdzian

0,03 -0,25;0,01 :0,07

ŹrÓd1o: opracowano na podstawie danych Centralnej

Wyborczej.

1 n t

część matematyczno

1O,20
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Rys. 14. Analiza regresji w grupach decylowych i semidecylowych gmin pomiędzy popar.
ciem dla komitetÓw wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2001 r. (oś pozioma) i uśred-
nionymi trzyletnimi wynikami sprawdzianu szÓstoklasistÓw i egzaminu gimnazjalnego (os
pionowa)

Źr,Ód|o: opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Pa stwowei Kornisji
Wyborcze1.

Podobnie jak w poprzednich obliczeniach przeprowadzonych dla danych
o wynikach oceny zewnętrznej z jednego roku, rÓwniez w tym przypadku otrzy-
mano charakterystyczne wspÓłwystępowania. Wykazane zalezności nie ozna-
czaj4 jednak determinizmu, nalezy jednak wnioskować o wspÓInych uwarunko-
waniach preferencji wyborczych i wynikÓw edukacji w społecznościach
lokalnych. W przypadku pozytywnych korelatÓw poparcia dla ,,Prawa i Spra-
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wiedliwości,, oznacza to przywiązanie do własności prywatnei i większej ak-

Ęwności i odpowiedzialności za swÓj los, a w ptzypadku negatywnych warto-

ści wspÓłczynnika dla Sojuszu Lewicy DemokraĘcznej - niski status Społeczny

(zw|aizczana wsi i w małych miastach), słabe więzi sPołeczne oraz przeświad.

czenie o pierwszorzędnej roli paristwa, ktÓre powinno zapewnić opiekę i dobro-

by t, bez konieczności własnego zaangazow ania, wysitku i poświęcenia.

Relacje pomiędzy poparciern wyborczynr a struktur4 społeczn4 przekonuj4.

co ostatnio objaśnia T. Zukowski (2003), ktÓry na podstawie analizy danych oBoP

wy ci4ga następujqce wnioski:
. zainteresowanie polityk4wl'4ze się z wymiarem modernizacjispo,teczno-go.

spodarczej otaz z uczestnictwem w wyborach ogÓlnokrajowych;
. lewicowośĆwi4że się z modernizac14 (takzejej ,,socjalistyczn4 mutacj4,,), s|a-

bościq sieci rodzinno-s4siedzkich' lokalno-samorzqdowych oraz słabościq

kapitału kulturowo-religijnego;
. prawicowośĆ wi4ze się z siłą sieci kapitału rodzinno-Sasiedzkiego, wyŻsz4

frekwencjq w głosowaniach ogÓlnokrajowych, większ4 intensywności4 związ-

kÓw z Kościołem.

Podsumowanie

Przeprowad zone ana\izy wykaza|y wielki wpływ uwarunkowari środowisko-

wych na wyniki kształcenia uczniÓW Potwierdza to jednoznacznie wyniki wcze-

śniejszych badari, uzyskane na podstawie materiału z jednego roku.

Dokonując prÓby uogÓlnienia, szczełÓllowe wnioski poznawcze z badai.t,

mozna przedstawić w kilku najwazniejszych punktach. Po pierwsze, wśrÓd

uwarunkowari środowiskowych największy wpływ na wyniki ma status spo-

łeczny mieszkaricÓw, rozumiany w domyśle jako status rodzicÓw ucznia. Zjawt-

sko to w badaniach prowadzonych przez socjologÓw jest znane od batdzo

dawna. Zak|ad'a się, ze lepiej wykształceni i sytuowani rodzice z większ4 świa-

domości4 i większymi mozliwościami finansowymi dbajq o rozwÓj edukacyjny

dzieci. Rodzice gorze; wykształceni zdaj4 sobie w znacznie mniejszym stopniu

sprawę/ Ze warunkiem pomyślności zawodowej w przyszł,ości jest przede wszyst-

kim dobra edukacja, lub tez całą odpowiedzialność za to kieruj4 w stronę szkoły.

Ęmczasem na|ezy uważaĆ, ze najlepsze efekty daje wysoki stopieri wsp łdzia-

łania w zakresie edukacji i wychowania pomiędzy rodzicami i szkołq,

Gorsze wyniki uczniÓw na terenach zachodniej i pÓłnocnej Polski maj4 swoje

fuÓd|ow strukturze społecznej i pochodzeniu ludności. Znacznaczęść wiejskich

mieszkaricÓw tzw. Ziem Zachodnich i PÓłnocnych,ktÓrzy są obecnie rodzicami,

przezcałeswoie zycie był,auza\eżniona od opieki paristwa. To pa stwo gwaran.

iowało pracę/ mieszkanie, a takze zapewniało edukację, dając złudne poczucie

braku obowiqzku i odpowiedzialności rodzicÓw za rozwÓj szkolny dziecka.

W pozostałych regionach kraju, dzięki większemu znaczeniu własności prywat-
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nej oraz rozwiniętym więziom społecznym, mieszkaricy s4 skłonni do większe-
go wysiłku i działa ' w tym zakresie. Czynnikiem wiqz4cym edukację szkoln4
i domowq jest tu ogÓlnie tradycjonalizm, zak|adaj4ce silny wptyw rodzicÓw na
rozwÓj dziecka, a także wyzsze wymagania pod względem osi4gnięć szkolnych.

o ile powyzsze uwagi mozna bez większych zastrzezeri odnieść w stosunku
do ludności wie|skiej, zw|aszcza rolniczei, w miastach wpływ czynnlkÓw zwi4-
zanych z tradycjonalizmem rodzinnym wydaje się być r'rrniejszy- Miasto i sam
proces urbanizacji z natury sprzy1a rozpadowi silrrych więzi rodzinnyclr i lokal.
nycĘ uwarunkowanych trybem zycia i dostępnościqoraz strukturq przestrzenn4.
Można natomiast Ptzypuszczać, zekorzystnego wpływu doszukiwać się nalezy
w otoczeniu pozarodzinnym, zwLaszcza w dziedzinie kultury i form spędzania
wolnego czasu. W środowisku miejskim otoczenie pclza donrc'nr w większym
stopniu oddziałuje na ucznia/ gdyżma on większe mozliwości zetknięcia się, niz
na wsi. St4d wysokie wyniki w miastach rozwiniętych pod względem sPołecz-
nym i gospodarczym, ale i niskie w ośrodkach, przechodz4cych kryzys. Mozna
tez uwazac, ze w miastach system edukacji szkolnej jest znacznie efektywniej-
szy, niz na wsi. ogÓlnie, stwarza to zatem większe pole manewru w miastach
w dziedzinie polityki edukacyjnej.

Znaczący wpływ środowiska rodzirrnego i lokalnego Wymaga podjęcia rze-
czowej dyskusji nad formami zainteresowania szerszych kręgÓw społeczeristwa
korzyściami płynqcymi zlepszej edukacji. Choć w okresie transformacji pod tynr
względem zrobiono sporo (najlepszym dowodem jest obecna liczba studentÓw),
to jednak istniejq całe kategorie społeczne i daj4ce się zdelimitować przestrzen-
nie obszary, wymagaj4ce bardziej aktywnej polityki i propagowania w tym za-
kresie. Powielanie stabego wykształcenia i utrwalanie biedy, najbardziej dotyka
obszary dotknięte dysfunkcjami społecznymi. W sumie sktada się to na wyklu.
czenie społeczne'

Przeprowadzona analiza dostarcza takze bardzo waznych wniosktiw meto-
dycznych. Ana|izy potwierdzaj4 liczne socjologiczne i psychologiczne badania
ankietowe i kwestionariuszowe, dowodz4ce znaczne9o wpływu uwarurrkowati
rodzinnych i lokalnych na wyniki kształcenia. Podstawow4 zalet4 metodycznq
przedstawionego opracowania jest to, ze podobne wnioski otrzymujemy dla ca-
łej populacji uczniÓw w kraju i ptzy znacznie mniejszym zaangażowaniu czasu
i środkÓw. Stwarza to niewątpliwie duze mozliwości prowadzenia badari nad
edukacjq przez geogr afÓw.
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Wewnątrzszkolny system oc eniania
a egzamtny zewngtrzne

Wstęp

Reforma oświaty wdrażana od 7999 r. wprowad,zi|a zmiany programowe oraz
nowe typy szkÓł. Nowymrozwiązaniem w zakresie oceniania.byłl wprowadze-
nie wewnątrzszkolnego oraz zewnętrznego systemu oceniania.

Do aktÓw prawnych ustalajqcych nowe zasady oceniania nalez4:. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 wrześnta 7997 r. (Dz. tJ. z 7996 r. Nr 6Z
poz.329 z pÓźniejszymi zmianami);

. Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2OO4 r.
w sprawie warunkÓw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniÓw i słuchaczy oraz ptzeprowadzania egźaminÓw i sprawdzianÓw
w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199' poz.2046 z pÓźniejszymi zmianami
Dz.U. z 2006 Nr 764, poz.1114);

. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z d'nia 10 sierpnia 2007 r'
w sprawie standardÓw wymagari będ4cych podstawq przeprowadzania
sprawdzianÓw i egzaminÓw (Dz, U. Nr 92, poz. 1020) o,u,,o.po,,ądzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmienia,;4ce rozpo-
rządzenie w sprawie standardÓw wymagar1 będ4cych podstaw4 PrzeProwa-dzaria sprawdzianÓw i egzaminÓw (Dz.|J. Nr 90,.poz.846);

. Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z d.nia3 lutego 2003 r.
w sprawie standardÓw wymagari będ4cych podstawq przeprowadzania eg-
zaminu potwierdzaj4cego kwalifikacje zawodowe (Dz. 

-U. 
Ńr 49, poz. 417);. Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 79 pażd'ziern1ka7999 r.

w sprawie wymagari' jakimi powinni odpowiadać egzamiiatorzy okręgowych
komisji egzaminacyjnych oraz warunkÓw wpisywania i skreślania egzami-
natorÓw z ewidencji egzaminatorÓw (Dz. U. Nr 93, poz.7071).

System i cele oceniania zewnętrzrte1o

RÓznorodność szkÓł będ4ca jedn4 z wazniejszych wartości reformy, wymogła
wprowadzenie wspÓlnego dla wszystkich punktu odniesienia, umozliwĘęcĘo
porÓwnywanie pracy szkÓł i osi4gnięć uczniÓw, czyIi zewnętrznego systemu
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oceniania. W celu ptzy9otowania i przeprowadzenia egzaminÓw zewnętrznych
powołana został'a CKE oraz osiem oKE' Podstawq zewnętrznego systemu oce.
niania s4 jednolite dla wszystkich uczniÓw wymagania zawatte w standardach
wymagafi egzaminacyj nych, będące uszczegÓł'owieniem znaj dujących się
w Podstawie programowej kształcenia ogÓlnego (2002) osi4gnięć, wymaganych
od uczniÓw na koricu danego etapu kształcenia. Wymagania zawarte w Stan-
dardach wymagari egzaminacyjnych s4 jednopoziomowe.

System oceniania Zewnętrznego obejmuje:
. sprawdzian w szÓstei klasie szkoły podstawowej (obowi4zkowy). Bada on

ponadprzedmiotowe umiej ętnoŚci - czy tania, pisania, roz umowan ta, kor zy -

stania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dodatkowym ele-
mentem integruj4cym zadaria sprawdzianu jest jego motyw przewodni;

. egzamin gimnazjalny w trzeciej klasie gimnazjum (obowi4zkowy). Egzamin
ten kor1czy trzeci, obowięzkowy etap edukacji, po ktÓrym uczerl dokona wy-
boru dalszej drogi kształcenia. Sprawdza on umiejętności w układzie mię-
dzy pr zedmiotowym, uwzględniaj 4c powiązania międ zy r Ó zny mi dzte dzina-
mi wiedzy. Zdawany jest w dwÓch częściach: z zakresu przedmiotÓw
humanisĘcznych'oraz matematyczno-przyrodniczych. od 2009 r. egzamin
gimnazjalny poszerzonybędzie otrzecia część obejmuj4c4 wiadomości i umie-
jętności z języka obcego nowozytnego;

. egzamin mafuralny przeprowadzany jest od sesji wiosennej w roku szkol-
nym2004/2005. Zastqpił on egzamin dojrza|ośct, czyli tzw. star4 maturę. Eg'
zamin maturalny nie jest obowi4zkowy. Składa się z części ustnej ocenianej
w szkole i pisemnej ocenianej przez zewnętrznych egzaminatorÓw. Egzamin
maturalny obejmuje następuj4ce przedmioĘ obowiqzkowe:

- w części ustnej - język polski i język obcy nowozytny orazjęzyk mniejszości
narodowej dla absolwentÓw szkÓł (oddziałÓw) z nauczaniem danego języka;

- w części pisemnej - język polski, język obcy nowozytny i jeden z wybranych
przedmiotÓw (np. geografię).
Przedmioty obowiązkowe moga byĆ zdawane na poziomie podstawowym
|ub rozszerzonym. Zdaj4cy ma rÓwniez prawo przystąpić do egzaminu
z przedmiotÓw dodatkowych (max. trzech) zdawanego na poziomie rozsze-
rzonym. od 2009 r. przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich maturzy.
stÓw ma być rÓwniez matematyka;

. egzamin zawodovty, czyli potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zast4pl|
on dotychczasowy egzamin z nauki zawodu dla absolwentÓw ZSZ otaz eg-
zamin z przygotowania zawodowego w technikach i szkołach policealnych.
Przeprowadzany jest w dwÓch etapach - pisemnym i praktycznym. Po raz
pierwszy przeprowadzony byŁw czerwcu 2004 r. dla absolwentÓw 2-letnich
ZSZ. Natomiast w czerwcu 2006 r. odbył się pierwszy egzamin potwierdzajq-
cy kwalifikacje zawodowe dla absolwentÓw technikÓw i szkÓl policealnych.
Absolwent, ktÓry zdat'egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzają-
cy kwalifikacje zawodowe.

1 1 0

Wewnątuszko|ny system oceniania a egzaminy zewnętzne

Celami oceniania zewnętrznego sq:
. określenie jednolitych wymagar1 na koricu kazdego etapu kształcenia umoz-

liwiaj4cych porÓwnywalność wynikÓw nauczania;
. diagnozowanie osi4gnięć i brakÓw edukacyjnych wszystkich uczniÓw;
. ocena jakości oddziaływa edukacyjnych szkoły;
. zapewnienie porÓwnywalności świadectw i dyplomÓw

Cechy i cele oceniania wewnątrzszkolnego

Rozporz4dzenie MENiS w sprawie warunkÓw i sposobÓw oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniÓw i słuchaczy oraz przeptow adzaniasprawdzianÓw
i egzaminÓw w szkołach publicznych z dnia7 września 2OO4 r. (Dz. U. Nr poz' $
2) określa, ze ,,ocenianie osi4gnięć edukacyjnych ucznia polega ̂ a rozpoznawa.
niu przez nauczycieli poziomu i postępÓw w oPanowaniu przez ucznia wiado-
mości i umiejętności w stosunku do wymagali edukacyjnych wynikaj qcych z
podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,i reaiizowanych w
szkole programÓw nauczania, uwzględniajqcych tę podstawę,, W szkole ocenia-
niu podlegajq osi4gnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

ocenianie wewn4ttzszkolne obejmujel :
1) Formutowanie przez nauczycieli wymagari edukacyjnych niezbędnych do

uzyskania po szczegÓInychśrÓdrocznych i rocznych (semestralnych) oćen kla-
syfikacfnych z obowi4zkowych i dodatkowych zajęĆ edukacyjnych.

2) Ustalanie kryteriÓw oceniania zachowania.
3) ocenianie bież4ce i ustalanie śrÓdrocznych ocen klasyfikacyjn ych z obowi4z-

kowych i dodatkowych zajęĆ edukacyjnych oraz śrÓdrocznej oceny klasyfi-
kacyjnej zachowania.

4) Przeprowadzanie egzaminÓw klasyfikacyjnych.
5) Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi4zkowych

i dodatkowy ch zajęĆ edukacyjnych or az rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-
wania.

6) Ustalanie warunkÓw i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocz-
nych (semestralnych) ocen klasyfikacfnych z obowiqzkowych i dodatkowych
zajęĆ edukacyjnych otaz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7) Ustalanie warunkÓw i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opieku-
nom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

GłÓwnymi celami tego oceniania sę2:
1) Informowanie ucznia o poziomie jego osi4gnięć edukacyjnych i jego zacho-

waniu oraz o postępach w tym zakresie.
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodziernym pranowaniu swojego rozwoju.

1 Rozporz4dzenie MENiS w sprawie w sprawie warunkÓw i sposobÓw oce nianla z7 wtze-
śnia 2004 (Dz' U. Nr 799 poz.2046 s' "l)

2 tamże s. 1
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3) MoĘwowanie ucznia do dalszych postępÓw w nauce i zachowaniu.

4) Dostarcz"r,ie roatico*-1ptu*ny^ opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach *.'uL.", zachowaniu oraz specjalnych uzdolnie-

niach ucznia.
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacii i metod pracy dydak-

Ęczno-wychowawczei.
WramachWewn4trzszkolnegoSystemuocenianianauczycielenapoczątkuroku
szkolnego informuj4 uczniÓw oraz ich rodzicÓw o:

. wymaganiach eduffinych niezbędnych do uzyskania ocen śrÓdrocznych

i rocznYch (semestralnYch);
. sposobach sp.u*d"u..iu osiqgnięć edukacyjnych uczniÓw;

. warunkach i trybie uz|,u.,iu,*yz, zejntż'ptźewidywana rocznei (semestra1-

nej) oceny klasyfikacf ne j z obowiqzko*y.tl i dodatkowy ch zajęć edukacyj'

nych;
.warunkachisposobieorazkryter iachocenianiazachowania(wychowawca

klasy).
Pierwszy cel oceniania wewn4tr zszkolne go, c zyli inf orm.T-1li" 

":-T'.::
o poziomie osiqgnięć edukacyjnych i postępach * 

:yT'"Y"^']:j:1otowany 
nle-

kiedy przez,,u.,."y.l"ti fo ,,^ł,o,,ć^a., .^D|a częćci z nas ocenianie szkolne to

ustalenie efektÓw uczenia .się ucznia. Wg K. StrÓżyrlskieg9] ^o:-"-li""iu 
szkolne

opiera się na czterech kamieniach węgielnych: Co, i,o co, KOMU i JAK zamie-

rzamy zakomunikować:
Co - to ocena/ czyli wynik uczenia się ucznia oraz obowi4zkowy komentarz

1"^,,1o*u," yszący (ui"aź*na niego nacisk rÓwniez B. Niemierko).

Po Co - ocena wraz zkomentarzem powinna inJormować o poziomie osią-

gnięć orazmotywować uczniÓw do dalszej pracy.
" 

KOMU - przede wszystkim uczniowi'

}AK - w sposÓb ztozumlaŁy dla ucznia, tak aby wzbudz|ł.pozytywnę moty-

wację olaz * ,po,oJ'z yt,,,ny, uby.wykorzystał podane informacje dla kiero-

wania procesem dalsze_go .,."",,iu 'ię. wuz"" jest iby oceniać osiągnięcia, a nie

samego ucznia oraz inf rmować go o postępach. Komunikowanie wynikÓw te-

stÓw, odpowiedzi ustnych i irrnych form spiawd zanla rozpoczynać od informa-

cji pozYtYwnYch!
PorÓwnanie n ajwazniejszych zasad oceniania wewnqtrzszkolnego i zewnętrz-

nego Przedstawia tab' 1'

Do zadari zreformowanej szkoły należy zapewnienie uczniom między innymia:

. dochodzenia do.-.,i1ri""iu, a nie tytko ao pamięciowego opanowania prze-

kazywanych treści;

@ do oceniania' wwwwszpwn'com'Pl

a Podstawa p,og'u.J*; kształcenia ogÓInego zi'lutego 2b02 r. (Dz. U. Nr 51 poz.458,

zał. 4 s.  I)

11)

Wewnątzszkolny system ocenjania a egzaminy zewnętune

Tabela 1. PorÓwnanie oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego

Lp Zakres Ocenianie wewnatrzszkolne Ocenianie zewnetrzne
Kto ocenia Nauczycael

Uczeri (samoocena)
Egzaminator okręgowe| Komis,'
Egzaminacyjnej

2. Co jest oceniane

oceniane są WiadomoŚci i
umiejętności okreś|one W
wymaganiach edukacyjnych
wynikających z podstawy
programowej i programu nauczania
Postępy ucznia

Zachowanie

oceniane są umiejętnoŚci
iwiadomości opisane
w standardach wymagan
egzaminacyjnych moż|iwe do
sprawdzania na egzaminie
prsemnym

J . Kiedy się ocenia

W ciągu całego roku szko|nego,
całego procesu uczenia się i
nauczania

Podczas egzaminu (na
zako czenie kolejnego etapu
edukacyjnego)

Kto okreśIa
wymagania

Nauczyciel na podstawie Podstawy
programowej iprogramu
nauczania.

Minister w Standardach wymagan
egzaminacyjnych

W jaki sposÓb
przedstaWiane są
wyniki oceniania

Zgodniez przyjętym w danei
szkole systemem oceniania (za
pomocą oceny szkolnej, punktowej'
opisowej, innei), ale na
zakonczenie roku WyraŻanei W
sześciostopniowei skali ocen

W skali punktowej,
z odniesieniem do standardÓW
wymaga egzaminacyinych

o Inne
ocenianie porÓwnywa|ne w grupie,
klasie szkole
lmienne lub kodowane

ocenianie porÓwnywa|ne w ska|i
kragu
Kodowane

ŻrÓdło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących przepisÓw Prawa oŚwlatowe'o.

. rozwijanie zdolności dostrzegania tÓznego rodzaju zwi4zkÓw i za|eżności

(przy czynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych

itp.);
. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
. przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposÓb integralny, prowa'

dz4cy do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Dlatego nauczyciel kazdego przedmiotu oprÓcz doskonalenia szeregu umiejęt-

ności przedmiotowych Swoich uczniÓw powinien rÓwniez rozwtjaĆ umiejętno-

ści ponadprzedmiotowe. Za\eżeć to będzie między innymi od pracy nauczyciela

i jego umiejętności. SposÓb sprawdzania wiedzy i umiejętności w ocenianiu ze-

*..ęt."'.y* powinien przekonać nauczycieli do stosowania aktywizujęcych

metod i technik pracy zuczniamioraz doskonalenie sposobu oceniania Wewnatrz-

szkolnego.
NiektÓrych z umiejętności ponadprzedmiotowych nie mozna sprawdzić na

egzaminach zewnętrznych np. skutecznego porozumiewania się w rÓznych sy-

tuacjach, czy ptzyswajania sobie metod i technik negocjacyjne9o rozw|qzywa-

nia konfliktÓw i problemÓw społecznych.
W ocenianiu szkolnym mozna mÓwić o ocenianiu dydakĘcznym, czyli do-

konywanym wył4cznie na podstawie wymagan pro8ramowych oraz ocenianiu
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I. Wiadomości i rozumrenre
Zdaj4cy zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia, za|ezności, prawidtowości i teorie

orazprzedstawia, wyjaśnia i ocenia zdarzenia, zjawiska i procesy (przyrodnicze,

społeczno-ekonomiczne, kulturowe i polityczne)

II. Korzystanie z informacji
Zdai4cy wykorzystuje i przetwarza informacje

III. TWorzenie informacii
Zdajqcy charakteryzuje, ocenia i rozwi4zuje problemy w rÓznych skalach prze-

strzennych i czasowych.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogÓlnego

w poszczeg'lnych typach szkÓł' (2002) zakł'ada w liceum ogÓInokształcqcym,

Iiceum profilowanym i technikum kształcenie w zakresie podstawowym, nato-

miast w liceum ogÓlnokształc4cym przewiduje dla wybranych przedmiotÓw -

w tym geografii - dodatkowo kształcenie w zakresie rozszetzonyrn. Dlatego

wymagania egzaminacyjne dla poziomu tozszetzonego obejmuj4 rÓwniez wia-

domości i umiejętnoŚci z poziornu podstawowego. Jak wzrastajq wymagania

od zdających geografię na poziomie rozszerzonYm ilustruje zapis standardu II

KORZYSTANIE Z INFORMACJI (tab.2).

Tabela 2. Standard II wymaga egzaminacyjnych z geografii

POZIOM ROZSZERZONY

iak na poziomie podstawowym oraz:
1) pozyskuje informacje geograficzne:
a) p|anuje tok poStępowania określającego sposÓb

pozyskania informacii,
b) ocenia Wiarygodnośc i przydatność informacji

z roŻnych iroderl,
c) klasyfikuje informacje,
d) prognozuje na podstawie informacji.
e) abstrahuje w oparciu o informacje,
, przetwarza in{ormacje,
2) uogÓInia treści geograficzne,
3) określa re|acje między sferami Ziemi, ich za|eżnoŚci

irÓd|o: Rozporządzenie MENiS z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U' Nr 90' poz. 846)

|J szczegÓłowiony zakres treści oraz r odzaje informacj i wykorzystywanych

lub tworzonych w ramach danego standardu zawarty jest w opisie wymagarl

egzaminacyjnych zamie szczony rn w Informatorze maturalnym geografia 2005

(2003). leże\i geografia jest dla zdajqcego egzamin maturalny jednym z przed.

miotÓw obowiqzkowych, moze być zdawana na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym. Gdy jest przedmiotem dodatkowym/ wÓwczas zdawana jest na

poziomie r ozszerzony m.

społeczno-wychowawczym, ktÓre uwzględnia wiele kryteriÓw. Mogq do nich

nalezeć:
. uzdolnienia ucznia;
. zachowanie ucznia na lekcii;
. poziom nauczania w danej szkole;
' sytuacja rodzinna ucznia i jego warunki domowe;
. zalecenia administracji szkolnej.
Wg B. Niemierki ocenianie spoteczno - wychowawcze wytwarza drugi układ

wymagan egzaminacyjnych, obnizony w stosunku do układu oficjalnego. ,,Do'

aitto*e kryteria oceny działaj4 jak farmaceutyki: w małych dawkach uzdra.

wiai4, a w duzych - niszczą organizm,, (B. Niemierko,2002, s.221).

Standardy wymagafi egzaminacyjnych (SWE) i opis wymagafi egzaminaryjnych

Standardy wymagar1 egzaminacyjnych ustalono po to, aby zapewnić te same

*ylnugu.,iu w całym kraju, niezaleznie od tego, jaki progmm nauczania realizo-

*ułu du.,u szkoła. Stanowi4 one podstawę przeprowadzania sprawdzianÓw

i egzaminÓw na zakoilczenie poszczegÓlnych etapÓw ksztatcenia. Powstały one

jalIouszczegÓłowienie osi4gnięć ,u*aitych* podstawie programowej. Standardy

wymagar1 egzaminacyjnych s4 więc normą wiedzy i umiejętności wyznaczaj4.

cych zakres i stopieri trudności zada egzaminacyjnych'
Standardy wymagafi egzaminacyinych po gimnazjum zostały zapisane

w dwÓch obszarach: humanistycznym i matematyczno-ptzyrodniczym. W czę-

ści humanistycznej obejmują one wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskie-

go, historii, wiedzy o społeczeflstwie, sztuki, a w części matematyczno-przyrod-

nrczej z biotogii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki'

W części matematyczno-przyrodniczej standardy zostały uporz4dkowane

w czterech obszarachs:
1) Umiejętne stosowanie terminÓw, pojęć i procedur z zakresu przedmiotÓw

matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce zyciow ej i dalszym

kształceniu.
2) Wyszukiwanie i stosowanie informacji.
3) Wskazywanie i opisywanie faktÓw, związkÓw i za\eżności, w szczeqÓ|ności' 

przy czynowo-skutkowych, f unkcjonalnych, przestrzennych i czasowych'

4) śtosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywan|a proble-

mow.
Standardy wymaga będące podstawq przeprowad zenia e1zarfiinu maturalne.

go z geografii zostaty uporzqdkowane w trzech obszarach.6

5 Rozporz4dzenie MEN z 10 sierpnia 2OO1' r. (Dz. U. Nr 92, poz.1.0f0)
6 Rozporz4dzenie MENiS z 10 kwietnia f003 r. (Dz. U. Nr 90, poz.846)

'l 
) odczytuje, se|ekc.jonu|e, porÓwnuje,
interpretu'ie, grupuje informacje WedłUg
okreś|onych kryteriÓw'

2) wskazuje moż|iwości zastosowania
informacli geograficznych w celu
rozwiązywania zadair praktycznych,

3) przedstawia zjawiska, procesy i za|einości
na przYkładzie wskazanego obszaru.
korzystając z podanych źrÓdeł informacji
geograflcznych
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Zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wymaga od
zdaj4cego tozwi4zania zadan otwartych i zamkniętych z jednego arkusza egza-
minacfnego. Zadania te rł' duzej części oparte sq o barwnq maPę szczegÓłow4
oraz inne materiały źrÓdłowe np. mapę przeglqdow4, tekst, tabelę statystyczn4
czy wykres.

Egzamin na poziomie rozszetzonym składa się z dwÓch części..
część pierwsza polega na rozwięariu Zestawu zadan z poziomu podstawowego;
część druga polega na rozwt4zar'riu zada otwartych i zamkniętych na pod-
stawie rÓznorodnych materiałÓw ŹrÓclłowych, z uw zgIędnieniem rÓznych skal
przestrzennvch.

Relacje ^iędry Podstawą propramouDq a Standardami zllymagait egzaminacyjnych
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogÓlne-
go w poszczegÓlnych typach szkÓt (2002) jest elementem spajajqcym system
edukacji w aspekcie programowym i podstawowym dokumentem reguluj4cym
pracę merytoryczn4 nauczyciela. Zgodnie zni4 ,,nadrzędnym celem pracy edu-
kacyjnej kazdego nauczyciela jest dqzenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.
Konieczna jest harmonijna realizacja zada w zakresie nauczania, kształcenia
umiejętności i wychowania. Zadania te tworz4 wzajemnie uzupełniaj4ce się
i rlwnoważne wymiary pracy kazdego nauczyciela.,,7 . Wyznacza ona zadania
szkole w zakresie nauczanta, wychowania orazksztaLcenia umiejętności w celu
wykorzystania zdobytej wiedzy we wspÓłczesnynr świecie, czyli umiejętności
ponadprzedmiotowych. Te ostatnie określane s4 często jako umiejętności klu-
czowe lub uniwersalne, bo s4 niezbędne do skutecznego uczenia, w pracy zawo-
dowej, czy zyciu społecznym. Nalez4 do nich:
1) Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przfmowanta za nią

odpowiedzialności'
Skuteczne porozumiewania się w rÓżnych sytuacjach, prezentacja wtasnego
punktu widzenia i uwzględnianie poglqdÓw irrnych ludzi, poprawne posługi-
wanie się językiem ojczystym, przygotowywanie do publicznych wyst4piefl.
Efektywne wspÓłdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich,
podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na
gruncie zachowania obowi4zuj4cych norm.
Rozwiqzywanie problemÓw w tw<irczy sposÓb.
Poszukiwanie, porz4dkowanie i wykorzystywanie informacji z rÓżnych
źrÓdeł', efektywne posługiwanie się technologiami in{ormacyjnymi i komuni.
kacyjnymi.
Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych do-
świadczeri i nawykÓw'
Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych Zainteresowari.

?\

c)

4)
s)

6)

/ )

7 Podstawa plogramowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogÓlnego w po-
szczegÓlnych typach szkÓł z dn' 6 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 270, poz'204I)
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8) Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwi4zywania konflik-
tÓw i problemÓw społecznych.

Podstawa programowa (2002,2003) kazdego przedmiotu lub ściezki edukacyj-
nej zawiera:
. cele edukacyine, ktÓre powinni osiqgn4ć uczniowie w zakresie wiadomości,

umiejętności i postaw;
. zadaniaszkoły,czyltjej obowi4zki w zakresie tworzenia uczniom warunkÓw

do osi4gnięcia celÓw edukacyjnych;
. treści, czyli materiał kształcenia potrzebny do realizacji celÓw edukacyjnych;
. osiągnięcia uczniÓw, czyli cele tak przedstawione, ze umozliwiaj4 wartościo-

wanie poziomu ich osi4gnięcia.
Podstawa programowa jest punktem wyjścia do:
. konstrukcji nowych programÓw
. weryfikacji już istniej4cych programÓw (kazdy program musi spełniać zapt-

sy podstawy programowej)
. konstrukcji standardÓr,i' wymaga egzaminacyjn1.ch, poprzez uszczegÓłov',ie-

nie opisÓw osiqgnięć w nich zawartych.

SWE a wymagania edukacyjne i planowanie wynikowe na zajęciach eduka.
cyjnych z geogratii

Wzajemne związkimiędzy Podstawq programową SWE, wymaganiami edu-
kacyjnymi i egzaminacyjnymi przedstawiono na ryc. 1.

Ryc.1' Zwi4zki między dokumentami oceniania wewn4trzszkolnego i zewnętrznego

ZrÓc]lo: Orlracowanie własne.

Standardy rv1'magari egzaminacljnvch

Wymagania egzaminacyjne

Zawarte w informatrrach
gimnazjalnym i maturalnYm

Obot\ ' iązu] r.  ld3Jących egzamin
gimnazjalny i  pisenną maturę

Wymagania edukacyjne

Formułowane przez nauczyciela
Obowiązują wszystkich uczniÓw
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ZPodstawy programowej (2OO2,2003) wyprowadzone S4 zatÓwno formowa-

ne przez nauczyciela wymagania edukacyjne, iak i wymagania egzaminacyjne.
Wymagania edukacyine to hierarchiczny wykaz niezbędnych osiągnięć
ucznićlw,powi4zany ze skalq stopni szkolnych. obejmuj4 one oczekiwane zmia-

ny w uczniach z punktu widzenia nauczyciela. Te same zmiany opisane z punk-

tu widzenia ucznia są osi4gnięciami szkolnymi' Spełnione wymaganie eduka-

cyjne jest osi4gnięciem. Wskazane jest, aby w wymaganiach edukacyjnych
nauczyciel uwzględniał rÓwniez wymagania egzaminacyjne!

Tworz4c wymagania edukacyjne nauczyciel rozszerza i ptecyzuje ogÓlniko-

we zapisy z Podstawy programowej i programu nauczania uwzględniajqc przy

tym specyfikę procesu kształcenia w danej klasie, zasoby szkoły itp. Aby mÓc

wyprowadz aĆ z wyrnagali edukacyjnych stopnie szkolne wyodrębnia się w nich

przynajmniej dwa poziomy wymagari - podstawowe i ponadpodstawowe.
Kryteria wymagari na poziom podstawowy (8. Niemierko,200'l', s.127):
. łatwość opanowania danego elementu (przystępność);
. wiadomości i umiejękrości mozliwe do opanowaniaprzezwszystkich uczniÓw

w k las ie;
. wartość kszta|c4ca,polegaj4ca na mozliwości przeniesienia wewnętrznej struk-

tury elementu treści na inne elementy treści uczenia się i działalności pozasz-

kolnej ucznia;
. niezawodność tj. pewność naukowa, trwałość w kulturze i skuteczność dzia-

łaria zwi4zanego z danym elementem;
. niezbędność wewnątrzprzedmiotowa, wynik aj4ca z pow i4zait elementu

z innymi elementami danego zakresu treści wybranego przedmiotu nauczania;
. niezbędność międzyprzedmiotowa, wynikajqca z powi4zari elementu z tre'

ści4 nauczania innych przedmiotÓw szkolnych, kompetencjami kluczowymi

l' analizq kontekstow4 danego elementu;
. użyteczność w obecnej iprzyszłej działalności pozaszkolnej ucznia.
Kryteria wymagari na poziom ponadpodstawowy (8. Niemierko, f001', s.132):
. treści umiarkowanie przystępne lub trudne do opanowania;
. zł.ożone i mniej typowe;
. w pewnym stopniu hipotetyczne;
. przydatne, ale nie niezbędne na danym etapie kształcenia;
. trudno przewidywalnym zastosowaniu lub nie wykazuj4ce bezpoŚredniej

uzy teczności w p ozaszkolnej działalności uczniÓw;
Wszystkie zapisane w podstawie programowej przewidywane osi4gnięcia
uczniÓw powinny zostaĆuwzględnione na poziomie wymagari podstawowych.
oczywiście stopieri ich osiągnięciaptzez uczniÓw spełniajqcych wymagania na

poziomie ponadpodstawowym będzie wy zszy.
Z wymaga ' edukacyjnych i egzaminacy|nych nauczyciele powinni tworzyĆ

plany wynikowe, czyLi uporz4dkowany wykaz zamierzonych efektÓw kształ-

cenia, ktÓre sq nadrzędne wobec środkÓw realtzacji, takich jak materiat naucza-
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nia, pomoce dydaktyczne, metoda pracy, itp. plan wynikowy zawiera zopera-
cjonalizowane cele kształcenia' czyli przewiduje przede wszystkim osiqgnięcia
uczniÓw. }est on indywidualnym dokumentem nauczycielskim, podrzędnym
względem przedmiotowe8o systemu oceniania (wspÓlnego clla grupy nauczy-
cieli). }ednocześnie plan wynikowy uwzględnia specyfikę danei klasy szkolne|
oraz moz|iwości i preferencje dydakĘczne nauczyciela. Nastawiony jest - zgod-
nie z nazw4 - na wynik, czyli nabycie ptzez uczniÓw okreś|onej wiedzy i umie-
jętności (J. ochendus zko, 2005, s. 66).

Wymagania w planie wynikowym s4 zrÓżnicowane, tak jak zrÓznicowane są
uzdolnienia t potrzeby uczniÓw- Plan wynikowy jest podsta\,Va wszelkich dzia.
ł'a , zwi4zanych z ocenianiem. Powinien być wykorzystywany m.in. przy two'
rzeniu testÓw nauczycielskich czy ustnym odpytywaniu uczniÓw.

Z pIanowania wynikowego nalezy wyprowadzać planowanie metodyczne,
czyli planowanie dotycz4ce pojedynczej lub cyklu lekcji. obejmuje ono m.in. cele
zajęć edukacyjnych przedstawione w sposÓb operacyjny, dobÓr środkÓw dydak-
tycznych oraz form i metod ptowadzenia zajęĆ.

Nauka zarÓwno w gimnazjum jak i szkole ponadgimnazja|nej nie moze bvć
jednak sprowadzona do uczenia tylko pod egzamiĄ a wyniki egzaminu zewnętrz-
nego nie powinny być głÓwnym wskaźnikiem pracy nauczyciela! Wg Podstawy
programowej (2002) celem kształcenia jest nie Ęlko opanowanie przez uczniÓw
wiedzy, ale rÓwniez lepsze zrozumienie otaczaj4cej rzeczywistości otaz wszech-
stronne przygotowanie ich do życia. To dalsze zycie naszych uczniÓw okaze się
dopiero prawdziwym sprawdzianem skuteczności kształcenia.

Przygotowanie uczniÓw do egzaminu gimnazjalnego i nowej matury

W przygotowaniu do obu egzaminÓw wazne jest:
1) In{ormowanie uczniÓw o SWE' wymaganiach egzaminacyjnych oraz zapo.

znaniu ich z informatorami dotycz4cymi tych egzaminÓw.
Sama znajomość SWE i wymagari egzaminacyjnych to tylko droga do osię-
gnięcia sukcesu.

2) Uwzg|ędnianie w wymaganiach edukacyjnych i planowaniu wynikowym
standardÓw wymagari egzaminacyjnych.
ZarÓwno w gimnazjum jaki i szkole ponadgimnazja|nej duzy nacisk nalezy
p o|oży ć na doskonalenie umiej ętnośc i korzys tania z r Ó żny ch źr Ó deł inf orma-
cji, czyli standard II (o brzmieniu w gimnazjumWyszukiwanie i stosowanie in-

formacji, a w szkole ponadgimnazjalnĄ Korzystanie z informacji. Najwazniej-
szynliźrÓdł'ami informacji na obu poziomach S4: maPy/ tekst, tabele, wykresy,
fotografie i rysunki.

3) oceniarrie osi4gnięć szko|rrych uczriÓw zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi.
o tworzeniu wymagari edukacyjnych pisałam wcześniej. Istotne jest, aby na-
rzędzia sprawdzania osiqgnięć budowane były zgodnie z wymaganiami edu-
kacyjnymi i planami wynikowymi.
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czasowniki operacyjne. Z moich doświadczeri jako nauczyciela oraz e4za-
minatora wiem, ze uczniowie nie zawsze rozumiej4 ,,o co chodzi,' autoro-
wi zadania. oczywiście moze to być spowodowane błędami konstrukcyj-
nymi, ale... Nalezy więc w czasie zajęć edukacyjnych wyjaśniać znaczenie
czasownikÓw operacyjnych, a omawiając wyniki testu dodać komentarz
dotyczqcy właściwego rozumienia czasownika operacyjnego i umiejętno.
ści, ktÓre mierzyło dane zadanie.

8) Rozwijanie u uczniÓw wszystkich umiejętności ponadprzedmiotowych _ cho-
ciaz nie wszystkie s4 mozliwe do sprawdzenia na egzaminach. Mog4 one
bowiem ułatwić pr zekazy w anie wiedzy przedmiotow e1 or az przy gotowanie
uczniÓw do egzaminow.

9) Analiza juz uzyskanych wynikÓw na egzaminach zewnęttznych przez
uczniÓw danej szkoły w celu określenia między innymi (H. Szaleniec,2004,
s. 39):

- ktÓre umiejętności (SWE) zostaty dobrze opanowane/ a jakie umiejętności
okazaty się trudne dla naszych uczniÓw;

- w jakim stopniu wyniki egzaminÓw zewnętrznych koresponduj4 z wynlka-
mi oceniania w ewn4tTzszkolnego;

- jakie s4 uwarunkowania sukcesÓw l przyczyny niepowodzeri uczniÓw;
- co nalezałoby zmienić f utrzymaĆ w Pracy szkoły.

Podsumowanie

ocenianie zewnętrzne obejmuje sprawdzian w szÓstej klasie szkoły podstawo.
wej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzamin zawodowy. Podstawq
zewnętrznego Systemu oceniania S4 wymagania zawatte w Standardach wyma.
ga ' egzaminacfnych. Celem oceniania zewnęftznego jest m.in. porÓwnywal-
ność wynikÓw nauczania oraz diagnozowanie osi4gnięć i brakÓw edukacyjnych
uczniÓw.

ocenianie wewnqtrzszkolne obejmuje ocenę osięgnięć edukacyjnych i zacho-
wania uczniÓw. oparte jest ono na wymaganiach ustalonychprzez nauczycieli.
Waznym celem tego oceniania jest informowanie uczniÓw o poziomie osi4gnięć
edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępie W tym zakresie.

ZarÓwno wymagania edukacyjne jak i egzaminacyjne oparte s4 na podstawie
programowej. Dlatego w planowaniu pracy ptzez nauczyciela i ocenianiu osi4-
gnięć uczniÓw na|eży uwzględnić wymagania egzaminacyjne. Nalezy jednak
pamiętać, ze wyniki egzaminu zewnętrzne9o nie mogq być głÓwnym wskaźni-
kiem pracy nauczyciela!

Spis literatury:

. Informator maturalny geografia 2005,2003, OKE w Jaworzrie, CKE, Warszawa.

. NiemierkoB.,2001, Między ocenq szkolnq a dydaktyk4. Blizej dydaktyki, WSiĘ
Warszawa.

4) Stosowanie w sprawdzaniu osiqgnięć uczniÓw rodzaju i form zadail. wystę-

puj4cych w arkuszach egzaminacyjnych, umożliwiajqc tym obycie testowe

uczniÓw.
Zar Ówno na e gzaminie gimnazj alnym w częśc i matem aty czrlo -pr zyroctnr-

czej jak i egzaminie maturalnym z geografli występują zadar.ia otwarte

i zamknięte. W arkuszach egzaminacyjnych w gimnazjum s4 to najczęściej

zad'ania wielokrotnego *ybo..' oraz krÓtkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

W arkuszach ma turalnych z ge o gr af1i pr zew aza14 zadania o tw arte - zw ł,as z-

cza krÓtkiej i tozszerzonej odpowiedzi, a z zadan zamkniętych ,,na do-

bieranie".
5) Konstruowanie zada testowycĘ ktÓre uwzględniaja cele, treści i osi4gnięcia

zapisane w podstawie programowej oraz standardach wymagari egzamina-

cyjnych.
Budowanie testÓw osi4gnięć szkolnych uczniÓw jest sztukq. Przy pisaniu za-

dari najwazniejsze jest ustalenie, jaka czynnoś Ć 1est przez dane zadanie mie.

rzona. W teŚcie powinny być reprezentatywne zadania wszystkich poziomÓw

wymagari, o,ui o ile to możliwe odnosz4ce się do poszczegÓlnych SWE.

6) Ocenianie prac pisemnych zgodnie ze schematem oceniania; doskonalenie

pt zez navczycieli umiejętności spraw dzaria zadari otwarĘch !

T-o.'ą. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniÓw nauczyciele nie mogq zapo-

mnieć o budowaniu schematu oceniania. Schemat (model) odpowiedzl' za-

wiera hipotetyczne odpowiedzi uczrtiÓw, udzielane podczas r ozw iązy w ania

zada oi*u.iych (najczęściej krÓtkiej odpowiedzi), poż'4dane odpowiedzi

zada ' zamkniętych, liczbę punktÓw przydzielonych za dane rozwiqzanie

zadania oraz szczegÓłowe kryteri a /normy / uznania zadania za ,,zaliczone,, .

Schemat często konstruuje się z odpowiedzi udzielonych. Uczniowie powin'

ni znać te kryteria!
W arkuszach maturalnych z geografli przewazaj4 zadania otwarte. Daj4 one

egzaminowanym swobodę wypowiedzi, ale jednocześnie ich punktowanie -

,*ł'u,,.,u zad,ai.l rozszerzonej odpowiedzi jest mniej obiektywne. Z doświad-

czenia osoby prowadzqcej szkolenia kandydatÓw na egzaminatorÓw egza.

minu maturalnego wiem, źemożnauzyskać znaczn4 jednomyś1ność w punk-

towaniu zadari otwarĘch, ale czasem kosztem wyrzeczenia się przez częśĆ

nauczycieli swych przekonari, czy stosowanych wcześniej systemow ocenia-

nia.
7) Doskonalenie u uczniÓw umiejętności czytania treści zadarl ze zrozumieniem

orazudzielania odpowiedzi zgodnie z czasownikiem operacyjnym'

Cele operacyjne opiiuj q zamierzone wyniki poprze z nazw anie czynności, ktÓrą

.lczeó potrafi wytonae. Sprawdzając daną czynność zadaniem / polece-

niem / stosujemy czasownik operacyjny. Takimi czasownikami w naucza-

niu geografii'4.'p. narysuj/ wskaz, wyjaśnij, porÓwnaj, ob|tcz, oceri, scha.

rakt*eryźuj' oa',,ytui i id. Bardzo wazne jest, aby uczniowie rozumieli
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Marek Wojtowicz, Marcin Gut

f ak skutecznie ptzy 1otow ać uczniÓw
do olimpiady geo$afi czn.ej?

Praca nauczyciela w szkole średniej jest - wbrew dosyć powszechnym opiniom
_ prac4 mocno zrÓznicowan4. oprÓcz prowadzenia biez4cych lekcji i realizowa-
nia załozonego wcześniej planu dydaktycznego nauczyciel geografii zajmuje się
przy gotowaniem młodzie ży do egzaminu ma turaln e go, pr zy gotowti j e rrczniÓw
do konkursÓw przedmiotowych oraz organtzuje i prowadzl' wycieczki i zajęcia
terenowe. KaiLdy z wymienionych kierunkÓw dział'a ma nieco odrębny charak-
teĘ wymaga innego rodzaju ptacy.

Na szczegÓlnq uwagę zasługuje jednak przygotowanie ucznia do olimpiady
geograficznej. Jest to bowiem jedyna forma, w ktÓrej edukację geogtaficzn4pro-
wadzi się kompleksowo, bardzo wszechstronnie i szeroko. Wymienione wcze-
śniej formy pracy dotyczyły kształcenia w obrębie częśct zagadnie geograficz-
nych. Na ptzykład przygotowanie do konkretnego egzaminu ogranicza się do
części zagadnieri i formy typowej dla danego testu, udział w zajęciach tereno.
wych powiększa doświadczenie geograficzne, ale niekoniecznie doprowadza do
uzupełnienia luk w wiedzy teoretycznej.

Skuteczne przygotowanie do zawodÓw olimpijskich wymaga Pracy z uczniem
zarÓwno na lekcjach bież4cych, zajęciach dodatkowych typ.'fakultety, kÓ|kaza-
interesowari itp., jak tez aktywnego udziału w zajęciach terenowych. Dlatego -
naszym zdaniem - batdzo ważna dla wynikÓw olimpijskich jest dobra wspÓŁ
praca i duza aktywność nauczycieli geografii w wielu kierunkach pracy szkol.
nej. Uczeri przygotowujęcy się do olimpiady powinien uczestniczyć w mozliwie
j ak naj większej ilości zajęć geo gr aficzny ch, organizowan y ch pr zez szkołę.

Przygotowanie uczniÓw do olimpiady geograficznej mozna podzielić na kil-
ka etapÓw. Czas ich trwania i zakres jest rÓzny, w za|ezności od tego, ktÓry rok
pracujemy z uzdolnionymi uczniami.

Etap pierwszy (wstępny) polega na wyłonieniu kandydatÓw do udziału
w olimpiadzie. NiektÓrzy uczniowie s4juzwcześniej ,,wyselekcjonowanl,, , gdyż
pracu;.emy z nimi w gimnazjum. Bioręc udzia| w konkursach gimnazjalnych
zdobywaj4 potrzebne ,,szlĘ,, , osiqgaj4 wysoki poziom wiedzy i umiejętności,
uzyskuj4 tytuły finalistÓw lub laureatÓw. Pracaznimi pod k4tem olimpiady geo-
graficznej jest więc konĘnuacj4 pracy rozpoczętej wcześniej.W przypadku ,,no-
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dawnictw, szczegÓInie Wydawnictwa Nowa Era (PPWK) i Wydawnictwa De'
mart. W analizie danych statystycznych niezwykle przydatny okazuje się ,,Swiat
w liczbach" (WSiP), a takze,,Tablice geograficzne" (Wydawnictwo Park).

Duzą pomoc w ptzygotowaniach do olimpiady stanowiq arkusze z testa.
mi olimpijsktmłzpoprzednich lat. Ichrczwiązywanie i szczegÓ|cswa analiza jest
przydatna w określeniu kierunkÓw pracy z uczniem. Niestety, przy intensywnej
pracy/ wspomniane testy SQ ,,ptzerobione,, w ci4gu kilku tygodni. Dlatego ko-
nieczne jest przygotowywanie podobnych zadan przez naLlczyciela.

Metody pracY z uczniem polegaj4 nazaangazowaniu go W pracę iprzygoto-
waniu do mozliwie duzej części zajęć geograficznych w szkole' Dlatego wazna
jest wspÓłpraca pomiędzy geografamiucz4cymiw jednej szkole. Pracaz uczniem
odbywa się więc na wielu zajęciach (prowadzonych nie ty|ko przez nauczyciela
-  opiekuna) i  ma na ce lu:
. perfekcyjne i ponadprogramowe przygotowanie się ucznia na lekcjach biez4-

cych (zwykle na kazde zajęciaprzygotowujemy dla niego testy, ktÓre rozwiq-
zuje w czasie ich trwania), najczęściei lekcje te dotycz4 zagadnien z geografii
fizycznej;

. uczęszczanie na zajęcia fakultatywne z geografii (dla klas drugich i trzecich
nowego liceum), gdzie realizowany jest rozszerzony program geografii;

. przygotowania na zajęcia koła geograficznego (w tym czasie koło realizuje
program geografii regionalnej świata: charakterystyka kontynentÓw, wybra-
nych miejsc i paristw);

. prace i przygotowania na zajęcia indywidualnego toku nauczania (grupka
kilku olimpijczykÓw w naszei szkole ma prawo do takich zajęĆ w wymiarze
1' godz. tygodniowo; w praktyce spędzamy ze sob4 4-6 godzin w tygodniu
w okresie przygotowawczym). Realizujemy tu program z zakresu geografii
Polski, zwykle regionalnej (na bazie J. Kondrackiego (2000), czy opracowa
dotyczqcych zagadnie z geografli turystycznej) oraz uczniowie przygoto'
wuj4 i prezentuj4 wypowiedzi do części ustnej etapu okręgowego.

Etap czwarty to plzygotowanie do zawodÓw centralnych (luty - kwiecieó). Ten
etap polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności zdecydowanie wykra-
czających poza geografię w ujęciu szkolnym. Sprawdzana jest tu autentyczna
pasja młodych ludzi do nauk geograticznych. Nie mozna zostaĆ laureatem tego
etapu olimpiady bazujqc jedynie na stararrnym i sumiennym przy9otowaniu
uczniÓw w okresie licealnym. Dominuj4 tu zadania sprawdzającenabywaneprzez
wiele lat umiejętności orientowania Się w terenie, pracy z map4 (najlepiej na te-
matycznych rajdach szkolnych, pracach terenowych itp.), jak tez wiadomości

nabywane z czasopism naukowych (niekoniecznie geogtaft'cznych!) oraz litera-

tury luŹno zwt4zanej z geografi4.
W przygotowaniach do tego etapu koncentrujemy się na indywidualnej pra-

cy z uczniem, dostarczaniu mu szerokiei literatury naukowej, czasopism geo-

graflcznych(rrp.,,Poznaj Świat,,) itychzwi4zanychz aktualnymi wydarzeniami

na świecie (np. ,,Wprost,,, ,,Newsweek,,). Kotzystamy rÓwniez z artykułow za-

wych licealis tÓw,, rozpoczynamy od przegl4dnięcia ich dokumentacji (osiqgnię-

cia w konkursach, nie tylko przedmiotowych, ale tez o np. tematyce regionalnei/

wyniki w nauce/ zwłaszcza z przedmiotÓw matematyczno-przyrodniczych). Po

pierwszych miesiącach pracy Przy 1otowujemy sprawdzian dla wyrÓzniaj4cych

ilę o.",lio* (najlepiej, gły jesrto sprawdzenie umiejętności pracy z mapq i inny-

mi materiałami giatrcinymi na wybranych testach, np. z kartografii i astrono-

m!l'), szczegÓłowo analizujemy jego wyniki. Szczego|n4 uwagę Zwracamy na

uczniÓw sukcesywnie podwyzszających swoje wyniki w nauce geografii

(w pierwszym semestrze lub dwÓch semestrach), angażuj4cych się w pozalek'

cyjne zajęcii geograficzne (kÓłko geograficzne , organlzacjawycieczek krajoznaw-

czychit,'.y'iy."''y.h, prelekcje i spotkania z podrÓznikami itp.).
"Etap 

drugi to pisanie pracy konkursowej' Viraz z o8łoszeniem tematÓw prac

konkuisowych (iwiecieri , maj), zachęcamy najlepszych uczniÓw do udziału

w olimpiadzie. orgarrizuj"*y tittu spotka-t1 grupowych doĘcz4cych^wyboru jed-

nego z czterech lub pięciu tematÓw konkursowych (niaj - czerwiec). OgÓlrrie oma-

*ii-y kazdy temaipod względem form Ptacy, zarysu scenariusza.pracy, kalenda-

,,u piu,terenow1rctr- Kolejne spotkania majq charakter indywidualny. Polegaj4 na

wspÓlrrym wyborze obiekfu (terenu) badari, tworzeniu konspektu pracy oraz Sce-

nariusza dzia|a na wakacje dla osoby pisz4cejPracę/ 8lomadzeniu niezbędnej lite.

ratury, źrÓdełkartograficznych, wskazaniu insĘtucji, ktÓre mogą pomoc uczniowi

w zbieraniu lnformiqi przydatnych w pracy. Spotkania wakacfne' a.nawet *yla'-

dy terenowe s1uĄ spriwd,eniu wykony.wanych badari. We wrześniu odbywa się

wspÓlira selekcja materiałÓw zebranych w wakacje, ewenfualnie napisanych przez

ucznia treści. Praca z uczniem polega głÓwnie na wskazÓwkach i pomocy w pisaniu

przyktadowych części pracy. Pierwsze Ęgodnie paźdztemlka zajmuje permanent'

na korekta pialnoszonych płzezuczriarcia,iao* iczęripracy, ich ostateczrra redak-

cja i opracowanie materiału kartograficzrego, wysłanie do Komitetu okręgowego.
- 

Etap trzeci to Przy8otowa..i" do zawod'Ów okręgowych (listopad - styczer1).

Ten etap polega na spiawdzeniu wiadomości i umiejętności uczniÓw na pozio-

mie wykraczajęcym poza ramy treści zawartych w szkolnych pro8ramach geo-

grafii. bominujq tu zadania zamknięte tub krÓtkiej odpowiedzi (dbanie o jedna.

kow4 ocenę testÓw przez1urorÓw okręgowych). Dlatego w przygotowaniach do

tego Ltapu rozwljamy zagadnienia programowe Poszerzone o wybrane tematy

z iodręcznikow akajemi.ti.t,' s'.""gÓlnie przydatne z zakresu geografiifizycz-

nej s4 tu treści zaczerpnięte z dorobku naukowego J' Flisa (1988, T994), M. Kli-

mas'ewskie go (199a))M. Ksi4żkiewi cza (1979), W. Mizerskie go (2000), E. Bajkie.

wicz-Grabowskiej, Z. Mikulskiego (7996), A. Wosia (7996). Wiedzę z zaktesu

geografii ekonomicznej uczniowie uzupełniaj4 w oparciu o p.'u:."- takich auto-

io"i;ut A. Maryariski (1994),I' Fierla (2003), J. Wrona, J' Rek (2006)' S' Otok

(7997). DIa rozwinięcia tematyki geografii regionalnej n1jczg:ciei korzystamy

) tomow encyklopeiit geograiicriych (np' wydawnictwa WSiP' Fogra' opress)'

W kazdym etipie ełukicji geograficznej nieodzowne s4 atlasy. Staramy się

dobierać i wykorzystywać mapy tematyczne zawarte w publikacjach wielu wy-

1 1 A
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wartych w publikacjach przeznaczonych dla nauczycieli (,,Geografia w Szko-
le,,). Duzo też czasu fieszcze więcej niz w poprzednim etapie) poświęcamy na
pracę z mapę. Testy, ktÓre konskuujemy, zawieraj4więcej zadait.otwartych, wy-
magaj4cych od ucznia projektowania przemian nabazie materiału statysĘczne-
go i kartograficznego. Podejmowane tematy doĘcząnajczęściej relacji człowie-
ka z wybranymi komponentami środowiska geograficznego.

' oprÓcz zajęć indywidualnych kontynuowana jest praca w grupach (lekcje,
fakultety, koła geograficzne), gdzie olimpijczycy sz|ifĄę dotychczas nabyte wia.
domości i umiejętności geograficzne.

Zpowyżej przedstawionego opisu wynika, żeprzygotowanie ucznia do olim-
piady geograftcznej wymaga sporej dyscypliny w ptacy zarÓwno od nauczycie-
la, jak i od ucznia. Należy pamiętać, ze nawet najzdolniejsi uczniowie bez odpo-
wiedniej motywacji i pracowitości nie osięgnq wielkich sukcesÓw w olimpia-
dzie. Z naszych kilkuletnich doświadczeri pracy z uczniami wybitnie zdolnymi
wynika też, ze nie da się dopasować tego same8o schematu pracy do rÓżnych
osÓb. W kazdym jednak wypadku jest to praca mocno absorbuj4ca, wymagająca
ci4głego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych (pomaga w utrzymaniu
dobrej kondycji intelektualnej , a|e tez jest świetnym warsztatem doskonalenia
metod pracy, metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniÓw). }ednocześnie
praca ta na|eży do bardziej satysfakcjonujqcych, mocno emocjonujących. Dlate-
go porazki s4bardzo gorzkie, a sukcesy przyjmowane z euforiq.
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