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1. Streszczenie
Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego projektu systemowego pn. Pilotaż nowych
egzaminów maturalnych realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Badanie wykonane
zostało przez zespół badawczy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Charakterystyka ewaluowanego projektu
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych w ramach
Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Realizacja
projektu ma na celu przygotowanie nowej koncepcji egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym z matematyki, j. polskiego oraz na poziomie rozszerzonym biologii,
chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Projekt składał się z 5 komponentów:
opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi (komponent nie był objęty
badaniem); przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki i filozofii (badaniem objęty był tylko
komponent dotyczący matematyki); modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż
obowiązkowe na poziomie rozszerzonym; modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego;
przeprowadzenie szkoleń egzaminatorów egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki, biologii,
chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Cele badania
Głównym celem badania była ocena przebiegu oraz produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
Pilotaż nowych egzaminów maturalnych w oparciu o sformułowane kryteria.
Osiągnięcie celu głównego było możliwe poprzez zrealizowanie następujących celów szczegółowych
badania:


identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektu,



ocena skuteczności prowadzonych działań w ramach projektu,



ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów projektu,



ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów projektu,



ocena jakości wypracowanych w trakcie trwania projektu materiałów.

Wyniki badania
Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki badania w odniesieniu do każdego z komponentów
projektu.
Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki
Skuteczność realizowanych w ramach komponentu należy ocenić wysoko. Wszystkie założenia
komponentu zostały osiągnięte – wypracowano konieczne do przygotowania egzaminu maturalnego
materiały (arkusze egzaminacyjne, zadania, materiały skierowane do społeczeństwa) oraz
przeprowadzono pilotaż i próbne egzaminy maturalne. W II fazie projektu podlegającej ewaluacji
opracowano koncepcję realizacji egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
wypracowano arkusze egzaminacyjne, opracowano informator o egzaminie maturalnym, zbiór zadań
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oraz broszurę z wybranymi wzorami matematycznymi. Ponadto w ramach realizacji komponentu
wytworzono sieć instytucji i osób wspomagających jego realizację.
Jakość wypracowanych rozwiązań i materiałów oceniana jest wysoko. Jako szczególnie istotne
wskazywana jest wprowadzona zmiana w postrzeganiu matury z matematyki jako egzaminu
sprawdzającego umiejętności rachunkowe na egzamin sprawdzający umiejętność myślenia Strona | 3
matematycznego. W odniesieniu do egzaminu na poziomie rozszerzonym wymusiło to szereg zmian
w organizacji egzaminu i schematach oceniania pozwalających m.in. na dowartościowanie innych niż
standardowe sposobów rozwiązywania zadań.
Jak wynika z badań jakościowych, osoby zaangażowane w realizację komponentu pozytywnie oceniały
swoje zaangażowanie, pracę w zespole oraz zdobyte podczas realizacji projektu kompetencje.
Zdiagnozowane bariery i problemy, które wystąpiły w toku realizacji komponentu to:


Brak wyczerpalnej puli rozwiązań alternatywnych i schematów ich oceniania. Wypracowane przez
zespół komplety rozwiązań i schematów oceniania okazały się niewystarczające w obliczu inwencji
uczniów, co powoduje utrzymanie problemu z ocenianiem rozwiązań niestandardowych,
szczególnie w sytuacji, w której maturzysta popełnia w nim błąd.



Ograniczenie oddziaływania projektu jedynie do systemu egzaminacyjnego, brak znaczącego
wpływu projektu na system nauczania wymagający dostosowania do nowego podejścia
egzaminowania z matematyki.



Ograniczenia organizacyjne związane z realizacją projektu (wymóg precyzyjnego planowania
działań realizowanych w ramach komponentu jest nieadekwatny do projektów o specyfice stricte
koncepcyjnej, takich jak ewaluowany projekt).



Długi czas realizacji projektu wymuszający zmiany w personelu projektu związane ze zdarzeniami
losowymi i życiowymi.

Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie
rozszerzonym
Działania zrealizowane w ramach komponentu należy ocenić jako skuteczne – w odniesieniu do
wszystkich przedmiotów zostały zrealizowane wszystkie założenia projektu. W ramach komponentu
dokonano kompleksowej modyfikacji założeń egzaminów maturalnych z biologii, chemii, fizyki,
geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zakres modyfikacji był zróżnicowany w przypadku każdego
z przedmiotów, w przypadku niektórych (biologia, fizyka, historia) wprowadzone zmiany miały
charakter fundamentalny, w przypadku innych (chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie) zmiany
były mniej rewolucyjne i opierały się przede wszystkim na zmianie sposobu oceniania na holistyczny.
Powołane w ramach komponentu zespoły przedmiotowe wypracowały we wskazanym czasie
koncepcje zmian w obrębie egzaminów maturalnych. Wypracowane zostały wszystkie materiały
konieczne do przygotowania egzaminu (procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych, metodyka
i procedura oceniania arkuszy egzaminacyjnych, arkusze maturalne, informatory, programy szkoleń).
Przeprowadzono standaryzację zadań, pilotaże, a także próbny egzamin maturalny.
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Jak wynika z badań jakościowych, respondenci reprezentujący zespoły z wszystkich przedmiotów
bardzo pozytywnie oceniają wypracowane modyfikacje. Po pierwsze, bardzo pozytywnie oceniane są
zmiany w samej koncepcji egzaminów maturalnych. Zmiany te postrzegane są jako odpowiadające na
wprowadzenie nowej podstawy programowej. Zmiana filozofii nauczania oraz egzaminowania jest
szczególnie podkreślana w przypadku fizyki, w przypadku której wprowadzono zadania sprawdzające
umiejętności rozumienia tej dziedziny, a nie tylko rachowania zadań. Po drugie, wypracowane przy Strona | 4
intensywnym zaangażowaniu członków zespołu materiały oceniane są jako wysokiej jakości,
spełniające wszelkie standardy naukowe i dydaktyczne. Pozytywnie oceniane przez członków zespołów
jest także wprowadzenie holistycznego oceniania, choć ten element reformy uznawany jest za jednej
z najtrudniejszych do zrozumienia i stosowania przez egzaminatorów.
Zdiagnozowane bariery i problemy, które wystąpiły w toku realizacji komponentu są następujące:


Brak komunikacji spójnej wizji poszczególnych koncepcji ze strony Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej. Z jednej strony objawiało się to brakiem koordynacji prac pomiędzy
poszczególnymi zespołami przedmiotowymi, z drugiej zaś nieprecyzyjnymi wytycznymi co do
kształtu oczekiwanych rezultatów.



Opóźnione rozpoczęcie realizacji komponentu, co odbijało się na wszystkich etapach, począwszy
od opóźnień w formowaniu zespołów przedmiotowych poprzez bardzo silną presję czasu na etapie
tworzenia informatora oraz arkusza pokazowego, po relatywnie późne przekazywanie materiałów
CKE i organizację szkoleń.



Brak możliwości pełnego wykorzystania wypracowanej metodologii tworzenia arkuszy
i poszczególnych arkuszy podczas egzaminów maturalnych w maju 2015 r. Wykorzystanie
opracowanych przez zespoły przedmiotowe arkuszy do realizacji rzeczywistego egzaminu
maturalnego nie było założeniem projektu wyrażonym implicite, tym niemniej takiego rozwiązania
spodziewali się członkowie zespołów przedmiotowych. Nie było to możliwe ze względu na
testowanie zadań egzaminacyjnych na tym samym roczniku uczniów, który przystępował do
egzaminu maturalnego w 2015 r.



Brak wykorzystania i udostępnienia „nadprogramowych” zadań wypracowanych przez zespoły
przedmiotowe do szerszego wykorzystania przez uczniów i nauczycieli, przy jednoczesnym braku
jednoznacznego komunikatu ze strony CKE kierowanego do członków zespołów przedmiotowych,
że zostaną one wykorzystane w późniejszych latach.



Opór ze strony środowiska nauczycielskiego i egzaminatorów w stosunku do wypracowywanych
rozwiązań, w szczególności w stosunku do holistycznego oceniania, który tylko częściowo mógł
zostać zredukowany w ramach projektu poprzez realizację szkoleń dla egzaminatorów.



W odniesieniu do wypracowanych materiałów, szczególnie informatora zauważana jest
hermetyczność języka oraz techniczna formuła, która sprawia, iż niektórzy uczniowie niechętnie
z niego korzystają.



Problem systemowy związany z etapem testowania polegający na braku dogodnej grupy docelowej
do testowania (uczącej się według nowej podstawy programowej, a z drugiej strony nie będącej
pierwszym rocznikiem zdającym egzamin według nowej formuły) oraz inne problemy związane
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z testowaniem takie jak nieodpowiedni czas testowania oraz błędy organizacyjne i merytoryczne
popełniane przez wykonawcę testowania zewnętrznego.


Brak konkretnych planów na wykorzystanie wypracowanego w ramach projektu potencjału
w postaci zespołów przedmiotowych, które realizowały komponent.

Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego
W ramach komponentu przygotowano koncepcję daleko idącej zmiany egzaminu maturalnego z języka
polskiego. Po pierwsze, zupełnie zmieniono formułę egzaminu ustnego rezygnując z prezentacji na
rzecz swobodnej odpowiedzi na wylosowane pytanie. Po drugie, zwiększono liczbę wariantów
wypracowania z języka polskiego oraz wprowadzono ocenianie holistyczne. Po trzecie, wprowadzono
na egzaminie maturalnym zagadnienia związane z wymogiem kształcenia świadomości językowej.
W ramach komponentu wypracowano zarówno koncepcję zmiany egzaminu maturalnego jak
i wszystkie konieczne materiały do jego przygotowania, w tym w szczególności: zadania maturalne
wraz z rozwiązaniami i schematami oceniania, arkusze egzaminacyjne, propozycję informatora
maturalnego, zbiór zadań na egzamin ustny oraz program szkoleń. Ponadto, przeprowadzono
testowanie zadań maturalnych. Materiały te zostały wykorzystane do przygotowania do egzaminu
maturalnego przez CKE w 2015 r. W związku z tym skuteczność komponentu należy ocenić jako wysoką.
Powstałe w ramach projektu koncepcja oraz materiały są oceniane pozytywnie. Jako sukces projektu
uznać można przyjętą zmianę w realizacji egzaminu maturalnego, która pozwala na upodmiotowienie
uczniów. Nowa koncepcja egzaminu maturalnego nie ogranicza możliwości interpretacyjnych do
wskazanego klucza lecz pozostawia uczniowi pole do indywidualnej interpretacji.
Zmiany wprowadzone w egzaminie pisemnym, w tym szczególnie odejście od systemu oceny opartego
na kluczu interpretacyjnym, również są pozytywnie oceniane. Sygnalizowane są jednak pewne
problemy na poziomie wypracowanego schematu oceniania.
Zdiagnozowane bariery i problemy, które wystąpiły w toku realizacji komponentu są następujące:


Wypracowany schemat oceniania przedstawiony w informatorze oraz materiałach dla
egzaminatorów oceniany jest jako za mało elastyczny ze względu na sztywne przypisanie wartości
punktowych i brak możliwości elastycznego przyznawania punktów w przedziałach między
poszczególnymi progami.



Wypracowany informator jest trudny w odbiorze dla uczniów, dokument ma charakter techniczny
i niejasny dla niektórych uczniów. Ponadto, moment upowszechnienia dokumentu oceniany jest
jako zbyt późny – cykl nauczania można było podporządkować nowym wymaganiom maturalnym
dopiero od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.



Istotnym problemem było funkcjonowanie Centralnego Zespołu Ekspertów Polonistycznych.
W związku ze zmianami okresu realizacji projektu konieczne było przeprowadzanie powtórnych
przetargów na wybór członków CZEP, co zaburzało pracę oraz utrudniało zachowanie ciągłości
koncepcji zmian w systemie maturalnym. Z drugiej strony problemem była duża liczebność zespołu
złożonego z ekspertów o silnych osobowościach utrudniająca wypracowywanie wspólnej wizji
zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego. Problemem był także niezadowalający poziom
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pracy niektórych członków zespołu. Zdarzało się, iż oddawano materiały niskiej jakości,
niedopracowane i niespełniające standardów, co z kolei powodowało opóźnienia w procesie
realizacji całego komponentu.
Przeprowadzenie szkoleń egzaminatorów egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki,
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie
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W ramach komponentu przeprowadzono szkolenia dla egzaminatorów egzaminów maturalnych, które
miały przygotować ich do sprawdzania prac maturalnych w nowej formule. Skuteczność działań
prowadzonych w ramach analizowanego komponentu ocenić należy wysoko. W krótkim czasie udało
się przeprowadzić szkolenia dla ponad 21 tys. egzaminatorów egzaminu maturalnego z 8 przedmiotów
najczęściej wybieranych przez maturzystów.
Wyniki badań ilościowych uczestników szkoleń pokazują, że wszystkie założone efekty szkoleń zostały
osiągnięte. Średnia autoocena stopnia osiągnięcia zakładanego celu szkoleniowego w prawie każdym
przypadku przekracza 3,5 w skali ocen od 1 do 4. Wysoko ocenić należy także adekwatność programów
szkoleniowych w stosunku do potrzeb uczestników, przy czym jako najmniej przydatne egzaminatorzy
oceniają te moduły szkoleniowe, które dotyczą aspektów formalno-prawnych nowych egzaminów
maturalnych (zwłaszcza egzaminatorzy egzaminu maturalnego z matematyki), a najczęściej
postulowana przez uczestników zmiana w programie szkolenia to zwiększenie liczby zadań
praktycznych związanych z ocenianiem zadań maturalnych. Wielu spośród badanych uczestników
szkoleń postuluje także umożliwienie zabrania ze sobą materiałów szkoleniowych, co nie było
praktykowane na szkoleniach.
Jakość wszystkich materiałów wypracowanych na potrzeby realizacji komponentu szkoleniowego sami
uczestnicy szkoleń oceniają wysoko. Materiały szkoleniowe wykorzystane na szkoleniach
zrealizowanych w ramach projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” mogą być zatem
z powodzeniem wykorzystane na innych szkoleniach realizowanych dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego.
W toku realizacji komponentu napotkano na kilka barier i problemów, z których najistotniejsze to:


Przedłużające się postępowanie przetargowe na wybór wykonawców szkoleń dla egzaminatorów
egzaminu maturalnego (jeden z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej), przez
co skrócił się czas przewidziany na realizację komponentu.



Konieczność stosowania kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych, przez co nie
zawsze udało się osiągnąć najwyższą jakość szkolenia (np. w zakresie sal szkoleniowych, które przez
niektórych uczestników szkoleń oceniane były jako ciasne, nieprzystosowane do tego typu
szkoleń).



Zbyt krótki – zdaniem uczestników szkoleń – czas szkolenia w stosunku do zakresu szkolenia (nie
dotyczy szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego).



Problemy z rekrutacją uczestników szkolenia. Niektóry egzaminatorzy egzaminów maturalnych,
którzy nie posiadają podstawowych kompetencji informatycznych mieli problemy techniczne na
etapie rekrutacji na szkolenia, która prowadzona była przez Internet. Spowodowało to konieczność
znacznego zaangażowania się personelu projektu do rozwiązania tych problemów.
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Rekomendacje z badania
Badanie ewaluacyjne pozwoliło na wypracowanie rekomendacji, które mogą być wdrożone przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz inne instytucje. Najważniejsze rekomendacje to:


Udostępnienie na stronach internetowych CKE materiałów, których nie planuje się włączyć do puli
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zadań egzaminacyjnych w najbliższych latach.



Opracowanie strategii i zasad komunikacji razem z osobami zaangażowanymi w dany projekt do
realizacji różnych zadań.



Opracowanie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną planu wykorzystania potencjału zespołów
przedmiotowych powstałych w wyniku realizacji ewaluowanego projektu.



Jasne komunikowanie egzaminatorom uczestniczącym w szkoleniach przyczyny, dla których
materiały szkoleniowe nie mogą zostać im udostępnione.



Zwiększenie liczby ćwiczeń praktycznych na szkoleniach dla egzaminatorów oraz rezygnacja
z części zagadnień omawianych w ramach modułu „Podstawy prawne egzaminu maturalnego”.



Wykorzystanie materiałów szkoleniowych ze szkoleń realizowanych w ramach ewaluowanego
projektu na innych szkoleniach realizowanych dla egzaminatorów.



Wydłużenie czasu szkoleń dla egzaminatorów (szkolenia 2-dniowe zamiast 1-dniowych).
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2. Summary
The present report presents the results of the evaluation study of the systemic project “Pilot testing of
new school-leaving exams” implemented by the Central Examination Commission. The study was
carried out by the research team of the Saint Jadwiga Queen of Poland Foundation.
Characteristics of the evaluated project
The project is implemented under Measure 3.2 Development of external examination system under
Priority III High quality of education system of the Human Capital Operational Programme (HC OP). The
project is to prepare a new concept for the school-leaving examination on a basic and extended level
in mathematics and Polish language and at the extended level in biology, chemistry, physics,
geography, history and civics. The project consisted of five components: developing a new concept of
work on the examination sheets (component was not included in the study); conducting pilot tests in
mathematics and philosophy (the study covered only component on mathematics); modernization of
the school-leaving examination in subjects other than mandatory at the extended level; modernization
of the school-leaving examination in Polish language; training of the examiners of the school-leaving
examination in Polish, mathematics, biology, chemistry, physics, geography, history and civics.
Objectives of the study
The main objective of the study was to evaluate the course and products, results and impact of the
project “Pilot testing of new school-leaving exams” using formulated criteria.
Achieving the main goal was made possible by realizing the specific objectives of the study:
•
•
•
•
•

identification of barriers and problems related to the implementation of the project,
evaluation of the effectiveness of the project activities,
evaluation of the achievement of the project objectives,
evaluation of the achievement of expected project results and products,
evaluation of the quality of the materials developed during the project.

Results of the study
Below are the main results of the study for each of the project components.
Pilot tests of exams in mathematics
The effectiveness of tasks implemented under the component should be evaluated highly. All
component assumptions have been achieved - materials necessary to prepare school-leaving
examination were developed (i.e. examination papers, assignments and materials for the public) and
pilot tests of these examinations were carried out. In the second phase of the project, subjected to
evaluation, the following elements were developed: concept of the implementation of the schoolleaving examination in mathematics at the extended level, examination papers, informant on schoolleaving examination, set of tasks and a brochure with selected mathematical formulas. In addition,
within the framework of the component a network of institutions and individuals supporting its
implementation was created.
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The quality of developed solutions and materials is assessed highly. As particularly important is
indicated the change in perception of an exam in mathematics : from testing the accounting skills to
testing the ability of mathematical thinking. With regard to the exam at the expanded level, it forced
a number of changes in the organization of the examination and assessment schemes that allow,
among others, the appreciation other than standard ways of problem solving.
According to quality research, people involved in the component realization positively assessed their
commitment, teamwork and expertise gained during the project implementation.
Diagnosed barriers and problems that occurred during the implementation of the component are:
•

No depleteable pool of alternative solutions and schemes of their assessment. Sets of solutions
and assessment schemes developed by the team turned out to be inadequate in the face of
students creativity, causing maintenance of the problems problems with evaluating nonstandard solutions, especially in a situation in which high school graduate commits an error in
it.

•

Limiting the impact of the project only to the examination system, the lack of significant impact
of the project on the teaching system requiring adjustment to the new approach to
examination in mathematics.

•

Organizational constraints related to the project realization (requiriement of precise planning
of the activities carried out under this component is inadequate to projects with a strictly
conceptual specifics, such as the evaluated project).

•

Long duration of the project that forced changes of the project staff related to random and life
events.

Modernization of the school-leaving examination in subjects other than mandatory at the extended
level
Activities implemented under the component should be evaluated as effective - all the objectives of
the project for all subjects were completed. Under component comprehensive modifications were
made in assumptions of final examinations in biology, chemistry, physics, geography, history and civics.
The scope of modifications varied for each subject, in the case of some (biology, physics, history), the
changes are of a fundamental nature, for others (chemistry, geography, civics) changes were less
revolutionary and based primarily on changing the way of evaluation on holistic one.
Subject teams established under the component within the prescribed time developed concepts of
changes in the final examinations. All materials necessary to prepare the examination were developed
(i.e. procedure of forming examination sheets, methodology and procedure for evaluating examination
papers, examination sheets, informants, training programs). The tasks standardization, pilot testing,
as well as the trial examination were carried out.
As the qualitative research showed, respondents representing teams from all subjects very positively
assess the developed modifications. First, they assessed very positively the changes in the concept of
final examinations. These changes are seen as responding to the introduction of the new core
curriculum. Changing in the philosophy of teaching and examination is especially emphasized in case
of physics, for which tasks checking comprehension skills in this area, not just counting skills, were
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introduced. Secondly, materials developed with extensive involvement of the team members are
judged to be of high quality, meeting all standards of research and teaching. Also introducing of holistic
assessment is positively evaluated by team members, although this element of the reform is
considered one of the most difficult to understand and use by examiners.
Diagnosed barriers and problems that occurred during the implementation of the component are as Strona | 10
follows:
•

Lack of communication of coherent vision of each concept from the Central Examination
Commission. On one hand it manifested in the lack of coordination of work between different
teams, on the other – in imprecise guidelines regarding the shape of the expected results.

•

Delayed start of the component realization, which influenced all phases, beginning with the
delay in the formation of groups, the very strong pressure of time on the stage of creating an
informant and sheet demonstration, until the relatively late transfer of materials and training
organization.

•

Inability to fully exploit the developed methodology for creating sheets and individual sheets
during final examinations in May 2015. Exploitation of the sheets by teams to carry out the
actual examination was not expressed as an implicit assumption of the project, however this
solution was expected by the team members. It was not possible due to the testing
examination tasks in the same group of students who took the school-leaving exam in 2015.

•

No use of and access to "extra-curricular" tasks developed by the teams to make greater use
by students and teachers, together with the absence of a clear statement that they will be
used in later years on the part of Central Examination Commission directed to members of the
teams.

•

The resistance on the part of teachers and examiners in relation to developed solutions, in
particular in relation to the holistic assessment, which only partially could have been reduced
in the project through the implementation of training for examiners.

•

In relation to the developed materials, particularly informant, the tightness of the language
and technical formula are noticed, which makes some students reluctant to use it.

•

The problem related to the stage of testing involving the lack of a convenient target group for
testing (learning according to the new core curriculum, on the other hand, not being the first
group taking exam according to the new formula) and other issues related to testing such as
inadequate testing time, as well as organizational and substantive failures committed during
testing by an external contractor.

•

There are no concrete plans to use potential generated by the project in the form of teams
which carried out the component.

Modernization of the school-leaving examination in Polish language
Under component the concept of far-reaching changes in the final examination in Polish language were
prepared. Firstly, the formula for the oral exam was completely changed - presentation was repalced
with a free response to a random question drawn. Secondly, the number of essay options in Polish
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language increased and a holistic assessment was introduced. Thirdly, issues relating to the
requirement of language awareness training were introduced in the examination.
Under component both the concept of change in the final examination as well as all necessary
materials for its preparation were developed, including in particular: examintaion tasks along with
solutions and schemes of assessment, examination papers, a proposal of informant, set of tasks for an Strona | 11
oral exam and training program. In addition, a task testing was realized . These materials were used to
prepare for the final examination by Central Examination Commission in 2015. Therefore, the
effectiveness of the component should be assessed as high.
The concept and materials developed within the project are evaluated positively. As the success of the
project can be considered the approved change in the implementation of the final examination, which
allows the empowerment of students. The new concept of the examination does not limit possibilities
of interpretation to the specified key but leaves a student field for individual interpretation.
Changes made in the written examination, in particular the abandonment of the assessment based on
the interpretative key, are also evaluated positively. Some problems are indicated at the level of
developed scheme of assessment.
Diagnosed barriers and problems that occurred during the implementation of the component are as
follows:
•

The generated scheme of assessment presented in the guide and materials for examiners were
assessed as not much flexible because of the rigid assignment of point values and the inability
to flexible scoring in the intervals between thresholds.

•

The generated informant is difficult in reception for students, as the document is technical and
obscure for some students. In addition, the timing of dissemination of the document is
assessed as too late - learning cycle could have been submitted to the new demands of
examination only from the second year of secondary school.

•

A major problem was operating of the Central Panel of Polish language Experts. Due to changes
in duration of the project, it was necessary to carry out repeated tenders for selection of
members of the Panel, which impaired the work and made it difficult to maintain continuity of
the concept of changes in the system of examination. On the other hand, there was a large
team composed of experts with strong personalities which made it difficult for working out a
common vision for change in the examination in the Polish language. The problem was also
unsatisfactory level of work of some team members. It happened that low-quality and
underdeveloped materials were turned over, that did not meet the standards, which in turn
led to delays in the implementation of the entire component.

Training of examiners of the final examination in Polish language, mathematics, biology, chemistry,
physics, geography, history and civics
Under component training for examiners of the final examinations were conducted, which were to
prepare them for examination in a new form. The effectiveness of the activities carried out within the
framework of the analyzed component are to be rated highly. In a short time it was possible to carry
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out training for more than 21 thousand of examiners of the final examination in 8 subjects, most
frequently chosen by high school graduates.
The results of quantitative research of the trainees show that all assumed training effects have been
achieved. Average self-assessment of the achievement of the intended objective of the training in
almost every case exceeds 3.5 on a scale of 1 to 4. Also the adequacy of training programs in relation Strona | 12
to the needs of the participants must be assessed highly; as the least useful examiners evaluated these
training modules that addressed formal and legal aspects of new school-leaving examinations
(especially examiners of the examination in mathematics), and the change in the training program
most often postulated by the participants was to increase the number of practical tasks related to
assessment of teh exams. Many of the surveyed participants of the training also proposed to allow
them to take training materials, which was not practiced in training.
The quality of all materials developed for the implementation of the training component is evaluated
highly by training participants. The training materials used for training within the project "Pilot testing
of the new school-leaving exam" can therefore be successfully used in other ongoing training for
examiners of the final examination.
In the course of the component realization some obstacles and problems were encountered, of which
the most important are:
•

Prolonged tender procedure for the selection of contractors carrying out training for
examiners of the final examination (one of the bidders appealed to the National Board of
Appeal), which shortened time-frame for implementation of the component.

•

The need for the criterion of the lowest price in public procurement, which rendered not
always possible to achieve the highest quality of training (eg. in relation to training rooms,
which by some participants of the training were assessed as cramped, unsuitable for this type
of training).

•

Too short - according to the participants of training - training time in relation to the scope of
training (not applicable for the training for examiners of the examination in the Polish
language).

•

Problems in participants recruiting. Some examiners of the school leaving examination who do
not have basic IT competencies had technical problems at the stage of recruitment to training,
which was conducted on the Internet. This necessitated a significant commitment of the
project staff to address these issues.

Study recommendations
The evaluation study allowed to develop recommendations that can be implemented by the Central
Examination Commission and other institutions. Key recommendations include:
•

Sharing materials which are not planned to be included in the pool of exam tasks in the coming
years on the websites of Central Examination Commission.

•

Developing strategies and rules of communication with people involved in the project for
various tasks.
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•

Development by the Central Examination Commission of the plan for exploiting the potential
of the teams created within the implementation of the evaluated project.

•

Clear communicating to examiners involved in training the reasons why the training materials
could not be shared to them.

•

Increasing the number of practical exercises in training for examiners and resignation from Strona | 13
some of the issues discussed in the framework of the module "Legal basis for the schoolleaving examination."

•

The use of training materials from the training carried out under the evaluated project on other
training courses conducted for examiners.

•

Extended training time for examiners (2-day training instead of 1-day training).

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Spis treści
1.

Streszczenie ..................................................................................................................................... 2

2.

Summary.......................................................................................................................................... 8

3.

Spis treści ....................................................................................................................................... 14

4.

Wprowadzenie .............................................................................................................................. 16

5.

4.1.

Opis przedmiotu badania ...................................................................................................... 16

4.2.

Cele badania ewaluacyjnego ................................................................................................. 17

4.3.

Kryteria ewaluacji .................................................................................................................. 17

4.4.

Pytania badawcze .................................................................................................................. 18

Metodologia badania .................................................................................................................... 19
5.1.

6.

Metody i techniki badawcze, które zostaną wykorzystane w badaniu ewaluacyjnym ......... 19

Wyniki badania .............................................................................................................................. 20
6.1.

Analiza komponentu „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki” ..................... 20

Analiza komponentu „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2).”
........................................................................................................................................................... 20
6.1.1.

Charakterystyka zmian w egzaminie maturalnym z matematyki .................................. 20

6.1.2.

Ocena realizacji celu głównego komponentu ............................................................... 23

6.1.3.

Ocena realizacji celów szczegółowych komponentu..................................................... 23

6.1.4.
Czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów dla komponentu
2 „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2).” .................... 35
6.1.5.
Ocena osobistego zaangażowania osób zaangażowanych w realizację komponentu nr
2 „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2).” .................... 37
6.1.6.

Podsumowanie .............................................................................................................. 38

6.2. Analiza komponentu „Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż
obowiązkowe na poziomie rozszerzonym” ....................................................................................... 40
6.2.1.
Charakterystyka zmian w egzaminach maturalnych z przedmiotów innych niż
obowiązkowe................................................................................................................................. 40
6.2.2.

Cele komponentu .......................................................................................................... 42

6.2.3.

Ocena realizacji celu głównego komponentu ............................................................... 44

6.2.4.

Ocena realizacji celów szczegółowych komponentu..................................................... 50

6.2.5.
Czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów dla komponentu 3 – modernizacja
egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym .. 72

Strona | 14

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6.2.6.
Ocena osobistego zaangażowania członków zespołów przedmiotowych w prace nad
modernizacją egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie
rozszerzonym................................................................................................................................. 78
6.2.7.
6.3.

Podsumowanie .............................................................................................................. 81

Analiza komponentu „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego” ............... 83 Strona | 15

6.3.1.

Charakterystyka zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego ........................... 83

6.3.2.

Ocena realizacji celu głównego komponentu ............................................................... 85

6.3.3.

Ocena realizacji celów szczegółowych komponentu..................................................... 86

6.3.4.
Czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów dla komponentu 4 Modernizacja
egzaminu maturalnego z języka polskiego (IV.4) .......................................................................... 94
6.3.5.
Ocena osobistego zaangażowania osób zaangażowanych w realizację komponentu nr 4
Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego ............................................................. 96
6.3.6.

Podsumowanie .............................................................................................................. 97

6.4. Analiza komponentu „Przeprowadzenie szkoleń egzaminatorów egzaminu maturalnego z j.
polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie” ........ 99
6.4.1.

Cele, rezultaty i podjęte działania w ramach komponentu ........................................... 99

6.4.2.

Uwagi metodologiczne ................................................................................................ 103

6.4.2.

Ocena adekwatności szkoleń do potrzeb egzaminatorów egzaminów maturalnych . 106

6.4.3.

Ocena materiałów szkoleniowych zastosowanych w szkoleniach .............................. 152

6.4.4.
Ocena stopnia osiągnięcia założonych celów szkoleń dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego ................................................................................................................................ 194
6.4.5.
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dostrzegane przez egzaminatorów egzaminów
maturalnych ................................................................................................................................ 238
6.4.6.
Niedogodności związane z udziałem w szkoleniach dostrzegane przez egzaminatorów
egzaminów maturalnych ............................................................................................................. 239
6.4.7.
6.5.

Podsumowanie ............................................................................................................ 240

Analiza SWOT projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” .................................. 241

7.

Wnioski i rekomendacje .............................................................................................................. 243

8.

Aneksy ......................................................................................................................................... 245

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Wprowadzenie
4.1.

Opis przedmiotu badania

Przedmiotem badania ewaluacyjnego był projekt systemowy pn. Pilotaż nowych egzaminów
maturalnych realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Projekt realizowany jest w ramach
Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość Strona | 16
systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Instytucją Pośredniczącą dla projektu
jest Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Realizacja projektu
ma na celu przygotowanie nowej koncepcji egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym z matematyki, j. polskiego oraz na poziomie rozszerzonym biologii, chemii, fizyki,
geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Projekt składał się z 5 komponentów:
1. Opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi (IV.1)
Głównym celem tej części projektu było opracowanie listy procedur i przygotowanie projektu nowego
sposobu tworzenia arkuszy maturalnych.
Ten komponent projektu nie był objęty badaniem ewaluacyjnym, gdyż wszystkie działania podjęte
w jego ramach realizowane były przed 01.01.2012 r., a więc poza zakresem czasowym, którego
dotyczyło badanie ewaluacyjne.
2. Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2)
Głównym celem komponentu IV.2.1 w obszarze matematyki było opracowanie nowej koncepcji
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie jego pilotaży
oraz próbnego egzaminu według opracowanej koncepcji, a także przygotowanie zadań
matematycznych, które będą wykorzystane w arkuszach maturalnych z matematyki.
Komponent dotyczący filozofii (IV.2.2) nie był objęty badaniem ewaluacyjnym.
3. Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie
rozszerzonym (IV.3)
Celem głównym komponentu było przygotowanie koncepcji egzaminu maturalnego z przedmiotów
innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie) od roku 2014/2015.
4. Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego (IV4)
Głównym celem komponentu IV.4 w obszarze języka polskiego było opracowanie koncepcji
modernizacji egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie
jego pilotaży według opracowanej koncepcji, a także przygotowanie zadań, które będą wykorzystane
w arkuszach maturalnych z języka polskiego. Przygotowanie zmodernizowanej wersji egzaminu
maturalnego z języka polskiego wymagało także opracowania materiałów informacyjnych dla uczniów,
rodziców i nauczycieli (informator o egzaminie maturalnym), przygotowania materiałów
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szkoleniowych dla egzaminatorów, poradnika dla konstruktorów zadań stanowiącego ważny materiał
dla Banku Zadań Egzaminacyjnych oraz pokazowych arkuszy egzaminacyjnych.
5. Przeprowadzenie szkoleń egzaminatorów egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki,
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie
Celem głównym komponentu było przygotowanie egzaminatorów do oceniania prac osób zdających
egzamin maturalny od 2015 r. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia,
chemia, fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.
Ewaluacja projektu objęła ocenę realizacji wszystkich zadań przewidzianych w projekcie od 01.01.2012
r. do 30.04.2015 r.

4.2.

Cele badania ewaluacyjnego

Przeprowadzenie ewaluacji projektu miało ustalić, czy zaplanowane i zrealizowane działania na rzecz
systemu egzaminów maturalnych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
sposób jego wdrażania były adekwatne, trafne, skuteczne, a przede wszystkim użyteczne.
Głównym celem badania była ocena przebiegu oraz produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
Pilotaż nowych egzaminów maturalnych w oparciu o sformułowane kryteria.
Osiągnięcie celu głównego było możliwe poprzez zrealizowanie celów szczegółowych badania
sformułowanych poniżej:
1) identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektu,
2) ocena skuteczności prowadzonych działań w ramach projektu,
3) ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów projektu,
4) ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów projektu,
5) ocena jakości wypracowanych w trakcie trwania projektu materiałów.

4.3.

Kryteria ewaluacji

Ocena projektu przeprowadzona będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów ewaluacyjnych:
1) skuteczność w odniesieniu do zakładanych celów i rezultatów projektu,
2) użyteczność realizowanych działań w kontekście poprawy efektywności realizacji zadań
w ramach systemu egzaminów zewnętrznych,
3) efektywność realizowanych działań w kontekście optymalnego wykorzystania zasobów,
4) trafność prowadzonych w ramach projektu działań w odniesieniu do uzyskanych efektów.
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4.4.

Pytania badawcze

Badanie ewaluacyjne miało na celu dostarczyć szczegółowych, wiarygodnych i wyczerpujących
odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1) Czy i w jakim stopniu cele projektu (główny i szczegółowe) zostały osiągnięte?
2) Jakie czynniki sprzyjały, a jakie występowały bariery związane z osiągnięciem celów (głównego
i szczegółowych)?
3) Czy zakładane wskaźniki produktów i rezultatów (twarde i miękkie) zostały osiągnięte?
4) Jakie czynniki sprzyjały, a jakie utrudniały osiągnięcie produktów i rezultatów (zarówno
twardych, jak i miękkich)?
5) Jak osoby uczestniczące w projekcie oceniają działania podejmowane w ramach projektu
i uzyskane efekty?
6) Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu liderzy/członkowie zespołów przedmiotowych nabyli dzięki
realizacji projektu nowe umiejętności i kompetencje w zakresie tworzenia zadań/arkuszy
egzaminacyjnych?
7) Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu liderzy/członkowie zespołów przedmiotowych wykorzystali
lub wykorzystają w przyszłości poza projektem nowe umiejętności i kompetencje, które nabyli
dzięki jego realizacji?
8) Jak egzaminatorzy egzaminów maturalnych oceniają jakość materiałów przygotowanych dla
tej grupy docelowej w ramach projektu?
9) Jakie zmiany w materiałach przygotowanych w ramach projektu dla egzaminatorów
egzaminów maturalnych należałoby wprowadzić?
10) Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu produkty i rezultaty wypracowane w ramach projektu będą
wykorzystywane w kolejnych latach przez instytucje tworzące system egzaminów maturalnych
w Polsce?
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5. Metodologia badania
5.1.

Metody i techniki badawcze, które zostaną wykorzystane w badaniu
ewaluacyjnym

Badanie zrealizowane zostało przy zastosowaniu następujących metod i technik badawczych:
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1) Analiza danych zastanych (desk research), w tym w szczególności ankiety realizowane po
szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii,
fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Analizie statystycznej poddano łącznie ponad 17 tys. ankiet wypełnionych przez egzaminatorów
egzaminu maturalnego bezpośrednio po zakończeniu udziału w szkoleniu,
2) Indywidualne wywiady pogłębione z członkami
z przedstawicielami kadry zarządzającej projektem.

zespołów

przedmiotowych

oraz

Przeprowadzono łącznie 21 indywidualnych wywiadów pogłębionych.
3) Ankiety kwestionariuszowe zrealizowane techniką ankiety internetowej (CAWI) z uczestnikami
szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego oraz dla trenerów w ramach następujących
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza
o społeczeństwie.
Uzyskano łącznie 2085 ankiet od egzaminatorów egzaminu maturalnego, którzy brali udział
w szkoleniach realizowanych w ramach projektu oraz 55 ankiet od uczestników szkoleń dla
trenerów. Z uwagi na nierównomierny współczynnik realizacji założonej próby badawczej
w poszczególnych grupach badanych definiowanych przez zmienne takie jak „przedmiot” oraz
„płeć” zastosowano wagi poststratyfikacyjne.
4) Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z egzaminatorami egzaminów maturalnych.
Przeprowadzono łącznie 8 TDI z egzaminatorami egzaminów maturalnych, po jednym wywiadzie
w ramach każdego z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.
5) Analiza SWOT, do której wykorzystano informacje i opinie zebrane w ramach wszystkich
wskazanych powyżej metod i technik badawczych.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Wyniki badania
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego. Z uwagi na złożony charakter
projektu struktura tego rozdziału oparta jest o 4 komponenty projektu będące przedmiotem ewaluacji.
Każdy z 4 podrozdziałów zakończony jest podsumowaniem odnoszącym się do celów szczegółowych
badania. Na końcu rozdziału znajduje się analiza SWOT projektu „Pilotaż nowych egzaminów Strona | 20
maturalnych” pełniąca funkcje generalnego podsumowania wyników badania ewaluacyjnego.

6.1. Analiza komponentu „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki”
Analiza komponentu „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1)
i filozofii (IV.2.2).”
6.1.1. Charakterystyka zmian w egzaminie maturalnym z matematyki
Egzamin maturalny z matematyki przestał być egzaminem obowiązkowym w 1985 roku. Od tego czasu
matematyka była traktowana jako jeden z wielu dodatkowych przedmiotów maturalnych, co znacząco
wpłynęło na sposób nauczania tego przedmiotu w szkołach średnich oraz poziom kompetencji
społeczeństwa. Decyzję o przywróceniu obowiązkowej matury z matematyki podjęto w 2007 roku,
termin pierwszego obowiązkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym został
wyznaczony na 2010 rok. W 2010 roku 361679 abiturientów przystąpiło do egzaminu obowiązkowego
na poziomie podstawowym, z czego dodatkowo 54235 na poziomie rozszerzonym. 1
W egzaminie maturalnym z matematyki od samego początku stosowanego zasady holistycznego
oceniania.
W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 r.
oraz przygotowywaną reformą egzaminów z języka polskiego oraz przedmiotów innych niż
obowiązkowe na rok 2015, w koncepcji matury obowiązującej w 2010 r. wprowadzono modyfikacje.
Zmiany dotyczyły poziomu rozszerzonego egzaminu, ich celem było lepszy pomiar stopnia w którym
zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, zmniejszono liczbę
rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimiw
typowych zastosowaniach, wprowadzono natomiast więcej zadań sprawdzających rozumienie pojęć
matematycznychoraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych
warunków. Arkusz dla poziomu rozszerzonego składający się wcześniej z 11 zadań otwartych
rozszerzonej odpowiedzi po zmianie zawierał trzy typy zadań: zamknięte, otwarte krótkiej odpowiedzi
oraz otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
Założenia zmian zostały wypracowane w decydującej części w ramach projektu podlegającego
ewaluacji.
Do zadań stricte projektowych realizowanych w ramach komponentu pn. Przeprowadzenie pilotażu
egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2). należało:
1. Utworzenie pięciu zespołów do spraw banku zadań i pilotaży. Produktem działania było 5
funkcjonujących w ramach projektu zespołów roboczych;

1

Matura z matematyki – Maj 2010. Raport, W. Guzicki, H. Dąbrowski, M. Fałat, CKE 2010, s. 2.
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2. Przygotowanie propozycji 25 arkuszy egzaminacyjnych z matematyki o odpowiedniej
strukturze i dobrze dobranym poziomie trudności. Produktem działania był zbiór 25
przykładowych arkuszy maturalnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową na
poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz zbiór 2000 pojedynczych zadań z matematyki;
3. Stworzenie sieci osób i instytucji współpracujących przy realizacji wszystkich zadań projektu.
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Produktem działania były:
a. baza adresowa szkół, uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli;
b. baza danych sieci osób i instytucji wspierających działania zaplanowane w projekcie;
c. 3 programy - 2 programy szkoleń dla nauczycieli i egzaminatorów na poziome
podstawowym i 1 program szkoleń dla nauczycieli i egzaminatorów na poziomie
rozszerzonym;
d. 13 materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, egzaminatorów nowych egzaminów
maturalnych.
4. Podjęcie działań przygotowujących społeczeństwo do zaakceptowania proponowanych zmian.
Produktem tego działania było 75 filmów z cyklu pt. „MAT+MA – zobacz, jakie to proste” oraz
6 (30-sekundowych) spotów telewizyjnych i radiowych;
5. Przeprowadzenie pilotaży i próbnych egzaminów maturalnych z matematyki. Produktem tego
działania było 40 raportów - 22 raporty z testowań, pilotaży, standaryzacji arkuszy
i pojedynczych zadań w pierwszym etapie realizacji projektu i 18 raportów z testowań
pojedynczych zadań i zestawów zadań oraz pilotaży w drugim etapie realizacji projektu oraz
opracowanie statystyczne wyników osiągniętych przez uczniów przystępujących do próbnej
matury z matematyki.
6. Opracowanie koncepcji egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
i propozycji informatora maturalnego na poziomie rozszerzonym. Produktem tego działania
były:
a. Wersja elektroniczna propozycji Informatora maturalnego dotyczącego matury
rozszerzonej z matematyki w 2015r.
b. Zbiór zadań zawierający co najmniej 50 zadań maturalnych z matematyki wraz ze
szczegółowymi, wzorcowymi rozwiązaniami.
c. 972 136 szt. broszury pt. „Wybrane wzory matematyczne”.
7. Opracowanie propozycji siedmiu arkuszy egzaminacyjnych z matematyki na poziomie
rozszerzonym. Produktem działania był zbiór 7 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych
dostosowanych do nowej podstawy programowej.
Komponent dotyczący matematyki jest najdłużej funkcjonującym w ramach projektu zadaniem, jego
realizacja rozpoczęła się w roku 2007, a zakończyła wraz z wszystkimi innymi zadaniami w roku 2015.
Zadania w komponencie były realizowane bądź w sposób ciągły (funkcjonowanie zespołów ds. banku
zadań i pilotaży oraz stworzenie sieci instytucji współpracujących przy realizacji zadań projektu), bądź
w II fazach.
Pierwsza faza koncentrowała się na przygotowaniu egzaminu planowanego do realizacji w 2010 r. –
wypracowaniu jego koncepcji, przygotowaniu arkuszy maturalnych, realizacji pilotażu oraz próbnej
matury oraz materiałów dla egzaminatorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Na tym etapie
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przeprowadzono również kampanię medialną mającą przygotować społeczeństwo do wprowadzenia
obowiązkowego egzaminu z matematyki.
Druga faza koncentrowała się na zmianie koncepcji matury rozszerzonej z matematyki, jej
dostosowaniu do podstawy programowej oraz modyfikacji zadań, tak by sprawdzały umiejętności
niestandardowe. W tej fazie wypracowano propozycję informatora maturalnego spójnego Strona | 22
z informatorami dla pozostałych przedmiotów, zbiór zadań oraz materiały dodatkowe dla uczniów
i nauczycieli (wzory matematyczne). Ponadto opracowano propozycje arkuszy maturalnych oraz
programów szkolenia dla egzaminatorów.
W związku ze zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresem czasowym ewaluacji, w niniejszym
badaniu koncentrować się będziemy na działaniach realizowanych w ramach II fazy komponentu, od
2012 r.
Projekt w odniesieniu do komponentu II zakładał osiągnięcie celu głównego jakim było opracowanie
nowej koncepcji egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie
jego pilotaży oraz próbnego egzaminu według opracowanej koncepcji, a także przygotowanie zadań
matematycznych, które będą wykorzystane w arkuszach maturalnych z matematyki. Ponadto
sformułowano jeszcze 7 celów szczegółowych. Strukturę celów komponentu przedstawia poniższy
schemat.
Rysunek nr 1. Struktura celów komponentu 2.

Opracowanie
nowej koncepcji
egzaminu
maturalnego na
poziomie
podstawowym i
rozszerzonym,
przeprowadzenie
jego pilotaży oraz
próbnego
egzaminu według
opracowanej
koncepcji, a także
przygotowanie
zadań
matematycznych,
które będą
wykorzystane w
arkuszach
maturalnych z
matematyki

Utworzenie pięciu zespołów do spraw banku zadań i pilotaży.

Przygotowanie propozycji 25 arkuszy egzaminacyjnych z matematyki o
odpowiedniej strukturze i dobrze dobranym poziomie trudności.
Stworzenie sieci osób i instytucji współpracujących przy realizacji wszystkich
zadań projektu.
Podjęcie działań przygotowujących społeczeństwo do zaakceptowania
proponowanych zmian.
Przeprowadzenie pilotaży i próbnych egzaminów maturalnych z matematyki.

Opracowanie koncepcji egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie
rozszerzonym i propozycji informatora maturalnego na poziomie rozszerzonym.
Opracowanie propozycji siedmiu arkuszy egzaminacyjnych z matematyki na
poziomie rozszerzonym. Produktem działania był zbiór 7 przykładowych arkuszy
egzaminacyjnych dostosowanych do nowej podstawy programowej.
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6.1.2. Ocena realizacji celu głównego komponentu
Z zebranych danych można wnioskować, iż cel główny komponentu został osiągnięty. Wypracowano
koncepcję egzaminu maturalnego z matematyki na poziomi podstawowym i rozszerzonym, która
została wdrożona w życie wpierw w roku 2010, następnie w wersji zmodyfikowanej w roku 2015.
Zrealizowane zostały planowane pilotaże oraz próbne egzaminy według opracowanej koncepcji.
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Przygotowano także zadania, które zostały wykorzystane w arkuszach maturalnych z matematyki.
Ogólnie koncepcja egzaminu maturalnego z matematyki nie wzbudza kontrowersji. Stosowane
w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym już od 2010 r.
holistyczne ocenianie jest postrzegane przez nauczycieli-egzaminatorów jako lepsze od oceniania
kryterialnego, gdyż pozwala zwaloryzować wysiłek ucznia dokonany we właściwym kierunku. Tym
niemniej przez oceniających może być postrzegane jako trudniejsze.
No mocne to bardziej z mojego punktu widzenia jest ocenianie bardziej sprawiedliwe no, czasami uczeń
nic nie zrobi i miałby punkty za to, w holistycznym jest jak zrobi coś we właściwym kierunku, no to wtedy
ewentualnie jakiś punkt, początek punktu przynajmniej dostaje. Natomiast wada być może jest pewna
trudność dla sprawdzającego. Może w tym kryterialnym ocenianiu jest może łatwiej sprawdzać, może,
może, to, nie wiem, ja już się przyzwyczaiłem do holistycznego i nie chciałbym powrotu na przykład do
kryterialnego. TDI_matematyka_1_M
Jedynym zastrzeżeniem merytorycznym zgłaszanym przez respondenta nauczyciela-egzaminatora była
kwestia zadań tzw. kodowanych. Pomimo holistycznego oceniania przy ich ocenie łatwo jest stracić
punkty przy relatywnie błahym błędzie.
Znaczy nie podoba mi się, że są takie zadania, jak one się, kodowane, niektóre są aż za trzy punkty i dla
mnie to jest katastrofa, że tak powiem. Tam się dostaje albo zero punktów, albo trzy. Jakiś banalny
błąd rachunkowy, no zamiast dwóch na przykład, dostaje się zero, lub trzech to się dostaje zero. To dla
mnie jest to nietrafiony pomysł, oby nie stosowali go. TDI_matematyka_1_M

6.1.3. Ocena realizacji celów szczegółowych komponentu
6.1.3.1.
Cel szczegółowy nr 1. Utworzenie pięciu zespołów do spraw banku zadań i pilotaży
W ramach projektu utworzono wszystkie zakładane zespoły ds. banku zadań i pilotaży, których rolą
była realizacja i koordynacja wszystkich pozostałych zadań merytorycznych. Pierwotnie planowano
strukturę zbudowaną z 5 części – Centralnego Zespołu Ekspertów Matematycznych, Sieci Wsparcia,
Zespołu ds. Testowania, Zespołu ds. Oceniania oraz Zespołu ds. Analiz.
Koncepcja ta uległa jednak zmianie i ostatecznie zespoły funkcjonowały zgodnie ze strukturą
przedstawioną na poniższym schemacie.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rysunek nr 2. Struktura zespołów w komponencie 2.

Zespół ds.
testowania (8
ankieterów i
przełożony)

Sieć wsparcia

Centralny Zespół
Ekspertów
Matematycznych
(15 osób)
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Zespół ds.
oceniania i analiz
(8 egzaminatorów i
przełożony)

Zespół ds. szkoleń
(1 osoba)

Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych (CZEM)
CZEM był głównym kołem zamachowym komponentu pod względem merytorycznym. Jego członkowie
– eksperci z zakresu matematyki reprezentujący różne środowiska byli odpowiedzialni za
wypracowywanie koncepcji egzaminu, tworzenie zadań oraz arkuszy maturalnych. Żadne elementy
merytoryczne nie były zlecane na zewnątrz.

No jądrem działania projektu był CZEM. Tam się tworzyły koncepcje, tam się tworzyły zadania, tam się
tworzyły arkusze. Nie zamawialiśmy zadań na zewnątrz, na przykład u żadnych ekspertów
zewnętrznych, co jest inną praktyką niż w wielu projektach, które się posiłkują tutaj jakimiś zleceniami
czy umowami o dzieło na zewnątrz wystawianymi. IDI_matematyka_1_K
Sieć wsparcia
Sieć wsparcia stanowiły szkoły, które wyraziły zgodę na udział w testowaniu i opiniowaniu zadań
i arkuszy przy zaangażowaniu ich uczniów. Szkoły te posiadały swoich logistycznych opiekunów, którzy
organizowali sesje testowania zgodnie z ustalonym wcześniej z przedstawicielami szkół programem
testowania. Program zakładał szczegółowy harmonogram oraz zakładane próby do testowania.

I struktura logiczna tego była taka, że to co w CZEM-ie zostało stworzone, te koncepcje, te zadania, te
pomysły na typy zadań, te pomysły struktury arkuszy gdzieś musiały zostać sprawdzone, więc była ta
tak zwana sieć wsparcia. To była trudno nawet powiedzieć, że sieć szkół. To były takie wcześniej jakby…
szkoły, z którymi wcześniej doszliśmy do porozumienia, że ich dyrektorzy się zgadzają na to, żebyśmy
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wchodzili z testowaniami do nich i testowania były dość szczegółowo rozpisane na rok do przodu, w
których miesiącach mniej więcej z czym chcemy wchodzić, z jaką częstotliwością, ilu chcemy uczniów
zbadać, czyli ile klas będziemy chcieli w danej szkole badać, no i jakby to była ta sieć w takim sensie, że
wiedzieliśmy, że nagle nie wyskoczy kwestia taka, że trzeba zrobić testowanie na próbie 900 uczniów,
a nie mamy… IDI_matematyka_1_K
Zespół ds. testowania
Zespół składał się z 8 ankieterów (po 1 ankieterze na Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
rekrutowanych przede wszystkim z OKE i ich przełożonego.

Była grupa ośmiu ankieterów, po jednym ankieterze na każdą Okręgową Komisję Egzaminacyjną, przy
czym to nie byli koniecznie pracownicy komisji, ale chcieliśmy się wpisać w tę strukturę, którą ma
ogólnie system egzaminacyjny i właściwie ankieterzy, ten zespół do spraw testowania, to właściwie byli
ankieterzy i kierująca nimi koleżanka. IDI_matematyka_1_K
Głównym zadaniem ankieterów było utrzymywanie kontaktu ze zrekrutowanymi w I etapie trwania
projektu szkołami oraz przygotowywanie logistyczne testowania – dogrywanie harmonogramu,
ustalanie szczegółów, druk, dystrybucja i zebranie wypełnionych materiałów. W sytuacji rezygnacji
szkoły z udziału w testowaniu zadaniem ankietera było znalezienie innej placówki w zastępstwie.
Nawet nie zrekrutowanie. To znaczy w pewnym sensie, na wejściu ankieter musiał jakby się upewnić,
że ta sieć, którą zastał… Ankieterzy jakby nie rekrutowali szkół, bo te szkoły były zrekrutowane
w pierwszym etapie trwania projektu, kiedy jeszcze testowaliśmy troszkę innym systemem. Ale o tym
nie mówimy, więc się tym nie będziemy zajmować. Jakby sieć szkół zaprzyjaźniona, ta współpracująca
z nami była w momencie kiedy ankieterów się powoływało, oni jakby wchodzili w istniejącą już sieć
szkół. Natomiast jeśli się wydarzała taka sytuacja, że ktoś rezygnował, no to rzeczywiście oni musieli
się postarać o znalezienie szkoły w zastępstwie, ale zasadniczo ich celem było porozumiewanie się
z dyrektorami tych szkół, z którymi mają współpracować, ustalanie szczegółów dotyczących
testowania, drukowanie materiałów, dystrybucja tych materiałów… IDI_matematyka_1_K
Zespół ds. oceniania i analiz
Zespół składał się z 8 egzaminatorów oraz ich przełożonego. Ich zadaniem było z jednej strony
ocenianie wszystkich przetestowanych arkuszy oraz identyfikowanie błędów, niespójności,
nieszablonowanych rozwiązań. Dzięki ich pracom możliwa była identyfikacja i korekta błędnych
założeń w arkuszach lub schemacie oceniania.

Tak, tak, ale to też jest istotne, że oni wiedzieli więcej niż każdy taki no jakby zatrudniony w systemie
egzaminator. Oni nie dostawali tylko schematów oceniania, ale też jakby wiedzieli jakie są cele, czego
my chcemy poszukiwać w danym momencie i co chcemy sprawdzić. I w szczególności też ich celem było
oczywiście takie zwykłe wypunktowanie zadań, ale też ich zadaniem było wybieranie jakichś
szczególnych rozwiązań albo nietypowych rozwiązań albo jakichś bardzo typowych błędów, albo
zaskakujących błędów. Na przykład czasami bywa w ten sposób, że no w najlepszej wierze 15 osób
układa zadanie, a okazuje się, że uczniowie inaczej to rozumieją. Zupełnie w inną stronę idą ich myśli
i co innego robią, więc w pewnym sensie robią błąd, ale jeśli jeden uczeń tak robi, dwóch, to jest co
innego, ale jeśli robi tak 1/3 populacji, no to wiadomo, że z tym zadaniem jest coś nie tak, a nie
z uczniami jest coś nie tak. (…) Nie tylko standaryzacji zadań, ale standaryzacji koncepcji również, bo
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jeśli widać było, że dany typ zadania po prostu… te rozwiązania uczniów no nie tyle widać brak wiedzy
ucznia w danym rozwiązaniu zadania, ile że on na przykład inaczej rozumie polecenie w takim sensie,
że nie zdaje sobie sprawy, że my jeszcze czegoś chcemy albo robi coś co się standardowo w przypadku
danego typu zadań robi, a my tego nie oczekujemy od niego, a on jakby rutynowo, z automatu robi coś,
no na co traci czas, na co traci siły, a co tutaj jest nieoceniane. Więc to też chodziło o to, żeby wychwycić
Strona | 26
tego typu rzeczy. IDI_matematyka_1_K
Z drugiej strony stanowili zewnętrzną „forpocztę” projektu – uczestniczyli we wszystkich spotkaniach i
konferencjach reprezentując komponent 2.
Egzaminatorzy byli po pierwsze jakoś tam szkoleni w projekcie, oni byli w szczególności na wszystkich
konferencjach, które projekt organizował, na wszystkich spotkaniach z nauczycielami, na wszystkich
spotkaniach, na których projekt cokolwiek opowiadał na zewnątrz, więc mimo że oni przyjeżdżali tutaj
na spotkania takie CZEM-u, to oni byli dość na bieżąco ze wszystkimi koncepcjami, ze wszystkimi
pomysłami, które my chcemy sprawdzać. IDI_matematyka_1_K
Zespół ds. szkoleń
Zadaniem zespołu ds. szkoleń było organizacyjne i merytoryczne przygotowanie wydarzeń
zewnętrznych – konferencji, szkoleń, warsztatów. Ze względu na konieczność merytorycznego
zaangażowania niemożliwe okazało się zlecenie tych zadań na zewnątrz. Dlatego też ostatecznie
zastosowano formułę doraźnego angażowania członków CZEM do organizacji poszczególnych
przedsięwzięć.

Tak naprawdę były to różne… tam w trakcie testowaliśmy koncepcje, ale najbardziej nam się sprawdziła
taka koncepcja, którą właściwie od 2012 roku już na stałe używaliśmy, że zespół do spraw szkoleń był
powoływany, szumnie mówiąc, wtedy kiedy się zbliżała jakaś konferencja, jakieś spotkanie, jakieś
warsztaty spośród członków CZEM-u po prostu, bo oni najbardziej wiedzieli co jest na tapecie, o czym
warto porozmawiać, co jest do przedyskutowania, co jest do przekazania, no i oni to de facto i
organizowali i prowadzili. IDI_matematyka_1_K

6.1.3.2.

Cel szczegółowy nr 2. Przygotowanie propozycji 25 arkuszy egzaminacyjnych z matematyki
o odpowiedniej strukturze i dobrze dobranym poziomie trudności
Cel ten został osiągnięty przed 2010 rokiem – utworzono 25 arkuszy maturalnych oraz 2000 zadań,
które zostały wykorzystane w pierwszych edycjach matury.

6.1.3.3.

Cel szczegółowy nr 3. Stworzenie sieci osób i instytucji współpracujących przy realizacji
wszystkich zadań projektu
W ramach realizacji komponentu stworzono sieć osób i instytucji współpracujących przy realizacji
zadań projektu.
Jak wspomniano powyżej (por. cel szczegółowy nr 1) sieć wsparcia stanowiły szkoły współpracujące
przy testowaniu zadań i arkuszy. Podmiotami współpracującymi były jednakże nie tyle same szkoły,
co konkretni dyrektorzy i nauczyciele. Jak wskazuje respondentka – przedstawicielka CZEM, szczególnie
zaangażowanie nauczycieli jest kluczowe, bo dyrektor nie jest w stanie im nakazać zaangażowania.
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Dyrektor musi być przychylny, ale jeśli nauczyciele wykazują duży opór, no to dyrektor nic nie zrobi, to
się nie uda po prostu, więc też chodziło o nawiązanie współpracy z nauczycielami, którzy pracują, żeby
też no na tyle był z nimi dobry kontakt, żeby od nich też się można było dowiedzieć na przykład coś o co
w danym momencie chodziło. IDI_matematyka_1_K
W ramach komponentu planowano również podjęcie współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli Strona | 27
jako jednostkami odpowiedzialnymi za podnoszenie kompetencji kadr oświaty. Tym niemniej
współpraca ta okazała się bardzo problematyczna ze względu na niską stabilność zatrudnienia
doradców w tych instytucjach. Bardzo trudno było zbudować trwałe relacje z ekspertami, co
generowało konieczność rozpoczynania pracy od nowa. W związku z tym zaniechano włączania
ośrodków do sieci, kontakt z nimi ograniczono do konferencji i warsztatów.
Pierwotnie miały to być również ośrodki doradztwa nauczycieli, ale się okazało, że to jest sprawa tak
efemeryczna, że one powstają, zwijają się, tworzą, ewoluują. W jednym roku jest zatrudniony jeden
doradca metodyczny, z którym nawiązaliśmy współpracę, po roku już go nie ma, bo już nie ma dla niego
etatu i sprawdzanie czy jest nowy człowiek czy nie ma, czy on chce… okazało się, że to po prostu za dużo
energii i wysiłku kosztuje i że nie ma specjalnie sensu. Po prostu jakby w pewnym sensie, w pewnym
momencie podjęliśmy decyzję, że współpracę z ośrodkami przenosimy na w miarę częste konferencje,
warsztaty, że tam będziemy z nimi współpracować, mając ich zaproszonych tutaj, a nie współpracując
z ich ośrodkami macierzystymi. IDI_matematyka_1_K

6.1.3.4.

Cel szczegółowy nr 4. Podjęcie działań przygotowujących społeczeństwo do
zaakceptowania proponowanych zmian
Brak obowiązkowej matury z matematyki przez 25 lat spowodował zwiększenie obaw społecznych
przed tym przedmiotem oraz postrzeganie go jako trudnego dla przeciętnej osoby. W związku z tym
przywrócenie obowiązkowej matury z matematyki wiązało się z koniecznością pokonania swoistego
oporu społecznego, który mógłby mieć również swoje polityczne i praktyczne konsekwencje.
Dlatego też konieczne było uwzględnienie odpowiednich działań w projekcie.
No też wyjściowo głównym, tak naprawdę omalże prawie najważniejszym celem projektu, ale
w pierwszej części, było to, żeby troszkę oswoić tą obowiązkową maturę z matematyki, żeby nie
powstała… żeby nie zaczęła się tworzyć w społeczeństwie taka wielka bańka lęku przed matematyką,
bo wiadomo że wszyscy mają coś za uszami jeśli chodzi o matematykę i każdy gdzieś tam miał jakieś
problemy, więc jeśli by pozwolić na rozhulanie się takich emocji i lęków, to się obawialiśmy, że w ogóle
ta wizja obowiązkowej matury z matematyki polegnie, że to zostanie odwołane. (…)Tak, a politycy
natychmiast to wychwycą i zbiją na tym kapitał, będą chcieli zbić kapitał poparcia, odwołując tą
matematykę, więc to był bardzo istotny aspekt. IDI_matematyka_1_K
Działaniami skierowanymi
stricte do szerokiej publiczności było 6 spotów telewizyjnych
zrealizowanych przed 2010 r. Zdaniem respondentki – przedstawicieli CZEM spoty te miały bardzo
interesującą formułę opartą na zaangażowaniu znanych osób do pokazania, iż matematyka jest
bardzo obecna w sferach ich aktywności.
Firma, która to realizowała, sama na własną rękę wysłuchawszy jakie mamy przesłanie, o co nam
chodzi, znalazła 6 osób, które pozornie w takim społecznym odbiorze są absolutnie dalekie od
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matematyki. To był kompozytor, to był architekt, to była żeglarka, kto to był? tyczkarka Monika Pyrek
i jeszcze 2 osoby, które mówiły o tym…(…) Że matematyka jest wszędzie obecna i że to nie jest coś czego
się należy obawiać, a nawet nie mówiły o obawianiu. Mówiły po prostu, że tak naprawdę matematyka
siedzi w tym co oni robią. I to było właśnie bardzo ładnie wizualnie, tak nowocześnie zrobione.
IDI_matematyka_1_K
Ponadto zrealizowano 75 filmików poświęconych konkretnym zagadnieniom matematycznym, jednak
były one skierowane do innej publiczności i nie oddziaływały z tak masowym zasięgiem.
No i się okazuje, że rzeczywiście te 75 filmików, które były takie bardziej matematyczne, stricte
poświęcone jakimś tam aspektom matematycznym, znacznie mniej popularnym i znacznie mniej
chyba… znacznie mniejsze miały znaczenie niż te 6 spotów radiowo-telewizyjnych, to rzeczywiście
swego czasu się to dało słyszeć i bardzo to dobre skojarzenia w społeczeństwie. IDI_matematyka_1_K
Oprócz przedsięwzięć mających na celu zmianę postaw społeczeństwa w ramach komponentu
podejmowano wysiłki przez cały okres realizacji projektu do zmiany postaw wobec matury
z matematyki zarówno pracowników Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych jak i przede wszystkim
nauczycieli. W zasadzie wszystkie konferencje i warsztaty miały w tym względzie swoisty wymiar
„propagandowy”.
wtedy nam bardzo zależało na tym, żeby i Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym pokazywać w którą
stronę idziemy, ale też tak po prostu nauczycielom i bezpośrednio nauczycielom, których zapraszaliśmy
na konferencje, ale też wiadomo, że okręgowe komisje mają kontakt z wieloma nauczycielami tak na
bieżąco, więc też chcieliśmy właśnie część przez pracowników okręgowych komisji jakby upewniać ich,
że nie chcemy nikogo zabić, zdołować, zgnoić i pokazać wszystkim, że nie umieją matematyki, że to nie
w tą stronę idą prace i nie o to nam w tym chodzi, że chcemy tak przygotować tą maturę, żeby każdy
normalny nauczyciel, który normalnie pracuje i każdy nauczyciel, który się… każdy uczeń, który się
normalnie uczy i nie musi być żadnym orłem matematycznym, bez żadnego problemu tą maturę zda,
ale musi się uczyć. Jeśli ktoś po prostu nie uczy się, zostawił tę matematykę, uznał, że nie będzie mu do
niczego potrzebna i się nauczy na miesiąc przed maturą, to jest za mało czasu, on sobie z tym nie
poradzi. Więc chodziło nam o to, żeby upewnić wszystkich, że to będą takie normalne zadania, takie,
które normalny absolutnie uczeń i nauczyciel uczą się w trakcie swojej pracy, no i w szczególności ta
współpraca polegała właśnie na tym - na przekazywaniu takiej pewności nauczycielom, że normalnie,
solidnie, zwyczajnie pracując, przygotują swoich uczniów do matury, że nie muszą żadnej histerii wokół
tego rozpętywać. IDI_matematyka_1_K
W celu jeszcze lepszego przygotowania nauczycieli do nauczania pod kątem egzaminu maturalnego
CZEM opracował zestaw materiałów dla nauczycieli. Były to materiały dydaktyczne pod kątem
nauczania konkretnych zagadnień matematycznych np. rachunku różniczkowego, który przez wiele lat
nie był nauczany w szkołach. Dystrybuowane były przede wszystkim doradcom metodycznym jako
gotowy materiał bazowy dla nich do pracy z nauczycielami.
Tak, przy czym też wspieraliśmy troszkę to na przykład w ten sposób, że na każdą z tych naszych
warsztatów, konferencji, które przygotowaliśmy, przygotowaliśmy nie tylko jakby wykłady czy
warsztaty prowadzone na spotkaniu, ale dawaliśmy też materiały, takie bardzo porządne materiały,
porządne w takim sensie, że takie porównywalne z publikacjami, zupełnie takimi poważnymi
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publikacjami. Członkowie CZEM-u pisali materiały takie dotyczące na przykład uczenia jakiejś części
materiału, na przykład rachunku różniczkowego, którego nie było w szkole przez 20 lat i nie wszyscy
nauczyciele tego w ogóle uczyli. Młodzi nauczyciele, którzy weszli do zawodu nigdy nie mieli z tym
w szkole kontaktu, więc jak to robić, na co zwracać uwagę, jak wprowadzać. No i mieliśmy świadomość,
że jest to tak cenny materiał i na tyle porządnie i profesjonalnie napisany, że jeśli taki doradca
metodyczny przyjedzie i u nas po pierwsze dostanie ten materiał, po drugie spotka się z jego autorem i Strona | 29
odbędzie ileś warsztatów, to siłą rzeczy i my tego jakby nie próbowaliśmy zakazywać, że on to będzie
dalej przekazywał, no bo po prostu on ma w tym czysty interes. IDI_matematyka_1_K
Barierą upowszechniania wiedzy tą ścieżką była obecność i aktywność doradców metodycznych na
danym terenie. Do środowisk mniej aktywnych informacje nie docierały.
Więc rzeczywiście nie docieraliśmy do tych środowisk nauczycielskich gdzie po pierwsze nie było
doradców, a po drugie które nie bardzo intensywnie albo chętnie uczestniczyły w spotkaniach
organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. IDI_matematyka_1_K
Ostatnim kanałem dotarcia do nauczycieli byli pracownicy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
którzy oprócz rutynowych spotkań z egzaminatorami i nauczycielami uczestniczą w corocznych
salonach maturalnych. Są to przedsięwzięcia skierowane zarówno do kadry dydaktycznej jak i uczniów
i ich rodziców.
bo to też był drugi kanał którym docieraliśmy do nauczycieli, że ponieważ w CZEM-ie byli pracownicy
matematycy ze wszystkich poza Poznaniem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, to oni też kiedy się
spotykali u siebie w terenie z nauczycielami na takich dość rutynowych spotkaniach, które tak czy siak
robią, to też chcąc nie chcąc, mówili to co… na tak tych zwanych salonach… jak to się nazywa? salony
edukacyjne? już nie pamiętam. Co roku we wrześniu jest taka duża akcja, w iluś miastach polski się
organizuje takie gigantyczne spotkanie z nauczycielami i maturzystami z danego rocznika, to są jakieś
setki, jak nie tysiące ludzi, no to w szczególności tam byli wszyscy nasi ludzie z CZEM-u i też docieraliśmy
nie tylko do nauczycieli, ale też do uczniów i czasami ich rodziców. IDI_matematyka_1_K
6.1.3.5.

Cel szczegółowy nr 5. Przeprowadzenie pilotaży i próbnych egzaminów maturalnych
z matematyki
Pilotaż polegał na poddaniu wypracowanych wiązek zadań rozwiązaniu przez uczniów w szkołach
skupionych w sieci wsparcia, a następnie przeanalizowaniu przez zespół ds. oceniania i analiz rozwiązań
zadań stworzonych przez uczniów. W przypadku matematyki wszystkie zadania i arkusze były
testowane w ten sposób, nie było pilotażu zlecanego podmiotom zewnętrznym. Dzięki przyjęciu
takiego rozwiązania możliwa była bieżąca weryfikacja i modyfikacja założeń zarówno arkuszy jak
i schematów oceniania.
testowało się zadania, potem jak już było wiadomo, że dany typ zadań generalnie rzecz biorąc się
sprawdza, że nie wyprowadza uczniów na jakieś… w jakieś obszary, których my nie chcemy, że
uczniowie nie robią dziwnych błędów, że oni właściwie rozumieją polecenia, że egzaminatorzy mówią,
że to się normalnie sprawdza, bo czasami było w ten sposób, że egzaminatorzy dawali nam informację
zwrotną, że… no że na przykład, że coś źle działa, że oni widzą, że my myślimy w jakąś stronę, schemat
oceniania jest napisany w jakąś stronę, a te odpowiedzi są inne, że te schematy oceniania nie przystają
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i w związku z tym czy my chcemy zmieniać schematy i zwracać uwagę na co innego, czy raczej uznajemy,
że ten egzamin jest nieodpowiedni. IDI_matematyka_1_K
Barierą systemową w przypadku testowania wszelkich zmian w maturze był brak odpowiedniej grupy,
na której można byłoby testować zadania. Zmieniony zakres materiału był wprowadzany w klasach,
które bezpośrednio przygotowywały się do matury, a niektóre zagadnienia mogły omawiać przed Strona | 30
samym egzaminem, rok lub dwa po testowaniu.
… no bo tu jeszcze był problem, o którym nie mówiliśmy, że testowaliśmy program rozszerzenia, który
jeszcze nie był w normalnych szkołach realizowany, więc to była taka łamigłówka dość skomplikowana,
że na przykład musieliśmy przetestować rachunek różniczkowy, a w szkole tego nie było to jeszcze
robione. Na kim testować jeśli w szkole uczniowie się tego nie uczą, że to ma wejść dopiero do liceum
za ileś lat, za rok, za dwa, ale nie w tej chwili. IDI_matematyka_1_K
Rozwiązaniem tej sytuacji stało się testowanie pewnych zagadnień w szkołach z rozszerzonym
programem tzw. szkołach eksperymentalnych. W szkołach tych uczą się uczniowie uzdolnieni, a więc
niereprezentatywni. W związku z tym do tych uczniów kierowano zadania najtrudniejsze, zaś do
pozostałych zadania prostsze.
Więc trzeba było wchodzić do szkół tak zwanych eksperymentalnych, takich z rozszerzonym… takim
rozszerzonym, rozszerzonym programem. (…) Nie jest ich dużo i wiadomo, że tam też nie idą typowi
uczniowie, tylko uczniowie uzdolnieni, więc to też nie jest w ten sposób, że my testując, wiemy jak takie
zadanie zadziała na normalnej populacji. My tylko możemy rozeznać które zadania relatywnie
w stosunku do siebie nawzajem… mamy pulę 50 zadań, że spośród tej puli te są dla uczniów
najłatwiejsze, te średnie, a te najtrudniejsze i tylko między nimi stworzyć jakąś strukturę, ale tak
naprawdę nie mamy żadnych parametrów statystycznych takich, które można odnieść potem do
normalnej populacji. No ale też tu była ta sieć wsparcia istotna, bo tych szkół nie ma wiele, a po drugie
bardzo istotne było jak rozłożyć te zadania, żeby te zadania, które mogą zrobić tylko ci z tych szkół, szły
tylko do nich, a te które są takie bardziej osiągalne dla wszystkich, żeby szły do tych innych szkół, jak tu
adresować… IDI_matematyka_1_K
Scalanie przetestowanych na różnych próbach zadań w jeden arkusz wymagało specjalnej procedury
statystycznej opartej m.in. na tzw. zadaniach linkujących. Są to zadania, które były rozwiązywane przez
wszystkie grupy, na podstawie wyników można było stwierdzić jakie są różnice w rozwiązywaniu zadań
pomiędzy klasami ze szkół eksperymentalnych i standardowych. Na podstawie tych różnic możliwe
jest stworzenie funkcji, która sprowadza poziom trudności zadań do całej populacji.
No a potem była taka właśnie dość złożona obróbka statystyczna, która z tych kawałków arkuszy, a to
jeszcze było przygotowywanie arkuszy w ten sposób, że były zadania linkujące, to znaczy (…) przede
wszystkim zadanie linkujące musi być takim zadaniem, które jest dość powszechnie rozwiązywane,
w sensie że ono nie może być za trudne, żeby nie było pustych odpowiedzi. Tu jest istotne, żeby jak
największa grupa ludzi rzeczywiście to zadanie rozwiązywała i to zadanie wkładało się do wszystkich
arkuszy, niezależnie od tego kto gdzie je rozwiązywał. Wtedy jeśli na przykład było wiadomo że dane
zadanie w tych klasach bardzo rozszerzonych, w tych tak zwanych RR, „rozszerzone rozszerzenie”
poziom rozwiązywalności tego zadania był 90%, prawie wszyscy je rozwiązywali, a to samo zadanie
dokładnie w takich normalnych klasach było rozwiązywane na poziomie 50%, to nam daje informację
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o ile te klasy są lepsze od tych klas. I statystycznie jeśli statystyk wkłada te wszystkie zadania, łącznie z
tym jednym, dwoma, trzema, ile ich tam było włożone i te inne zadania, łącznie z tym i próbuje to zszyć
razem, to dzięki tym zadaniom linkującym on jest w stanie jakby to szycie wymyślić, jest w stanie
stworzyć przełożenie, jakąś funkcję, która poziom trudności tych zadań sprowadzi do tej populacji.
IDI_matematyka_1_K

6.1.3.6.

Cel szczegółowy nr 6. Opracowanie koncepcji egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie rozszerzonym i propozycji informatora maturalnego na poziomie rozszerzonym
Koncepcja egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
Koncepcja egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym została wypracowana
przez Centralny Zespół Egzaminatorów Maturalnych w ramach prac zespołu i wdrożona w życie
w 2015 r.
Jak wspomniano już powyżej zmiana wprowadzona w 2015 r. na poziomie matury rozszerzonej miała
ograniczony charakter. Wprowadzono zadania zamknięte oraz zadania otwarte krótkiej odpowiedzi
oraz zmniejszono liczbę zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Ponadto wprowadzono również
holistyczne ocenianie na poziomie rozszerzonym. Modyfikacje miały służyć po pierwsze zwiększeniu
obiektywności oceniania, czemu przysłużyć się mają zadania zamknięte, bardziej jednoznaczne
w ocenie dla egzaminatora.
Chodziło nam też o wprowadzenie zadań zamkniętych, żeby to nie były tylko… bo do tej pory matura to
było kilkanaście takich dużych zadań otwartych, no więc tam i po pierwsze ten problem obiektywności
oceniania, który zawsze jest przy otwartych zadaniach, no bo zawsze ktoś czegoś może nie zrozumieć,
chociażby najlepiej przeszkolony egzaminator może nie zrozumieć zamysłu, który stoi za rozwiązaniem
ucznia, a jeszcze jak uczeń na przykład pisze niezbyt czytelnie i egzaminator właściwie troszkę się
domyśla co tam jest napisane, a uczeń jeszcze jest chaotyczny, nie przedstawia tego swojego wywodu
po kolei, tylko tu jest troszkę, tu troszkę, to przy najlepiej przeszkolonym egzaminatorze po prostu może
być tak, że się nie zrozumie tego, że to jest nie sposób tego tak naprawdę poprawnie ocenić, a zawsze
wprowadzenie zadań zamkniętych no po pierwsze pozwala zobiektywizować pewien kawałek wiedzy,
pewien kawałek tego egzaminu. IDI_matematyka_1_K
Po drugie zmiana formuły była kontynuacją ogólnej zmiany filozofii egzaminu maturalnego
z matematyki oraz nauczania matematyki z uczenia umiejętności rachunkowych według ściśle
określonych schematów na myślenie matematyczne, rozumienie procedur i rozwiązywanie
problemów. W tym celu wprowadzono zadania mające na celu weryfikacje złożonych umiejętności
ucznia w rozwiązywaniu atypowych problemów.
Nie, nie, głównie to, a tak naprawdę no troszkę filozofia myślenia o tym czym jest matematyka, czego
zwieńczeniem była zmiana podstawy, ale główną taką praprzyczyną, prapowodem było właśnie to, że
matematyka zaczęła się jakoś nadmiernie i kojarzyć i być postrzegana, zarówno przez uczniów, jak
i przez nauczycieli, jako rzecz taka bardzo odtwórcza, bardzo algorytmiczna, taka, że są pewne
procedury, pewne schematy, których trzeba do każdej głowy włożyć i de facto matematyka polega na
tym. A nam troszkę zależało (…) żeby uczeń po pierwsze rozumiał co robi i po co to robi i dlaczego ta
procedura tak działa jak działa, dlaczego tu nie można pominąć czegoś, ale też żeby umiał stworzyć
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sposób rozwiązania albo zmierzyć się z problemem, którego mógł nawet nigdy nie widzieć po prostu,
że dostaje zadanie na tyle oryginalne, na tyle nietypowe, którego nigdy w życiu nie widział takiego
w szkole, a nie powinien stawać zbaraniały i twierdzić, że takiego nie było, to ja takiego nie zrobię. Że
on powinien próbować znane sobie sposoby rozwiązać, znane sobie narzędzia dostosować do tej
sytuacji i jakoś ten problem rozwiązać w taki czy siaki sposób, ale że to nie muszą być koniecznie tylko
i wyłącznie takie typowe zadania, to nie muszą być zadania bardzo skomplikowane, to mogą być Strona | 32
zadania całkiem krótkie, ale inne niż on do tej pory widział. IDI_matematyka_1_K
Wprowadzenie holistycznego oceniania na poziomie rozszerzonym nie generowało problemów,
ponieważ zasada ta obowiązywała wcześniej na poziomie podstawowym i zarówno egzaminatorzy,
nauczyciele jak i uczniowie byli do niej przyzwyczajeni.
Tak, ale to jest zmiana, która była jakby i tak już wprowadzona i nauczyciele, uczniowie musieli być do
niej przygotowani już przed 2010 rokiem, bo chodzi o to holistyczne ocenianie i to jest po prostu
kontynuacja tej samej filozofii, tego samego myślenia, więc ponieważ każdy matematyk i tak
przygotowuje uczniów do poziomu podstawowego, to on już musiał to mieć wydrukowane przed
2010 rokiem, więc tu jakby nie musieliśmy niczego wywracać. IDI_matematyka_1_K
Propozycja informatora maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
Propozycja informatora została opracowana przez CZEM i opublikowana w lipcu 2013 r. Informator
zawierał szczegółowe informacje na temat zasad realizacji egzaminu, kształtu arkusza i charakteru
poszczególnych zadań oraz sposobu oceniania. Publikacja zawierała także przykłady zadań
maturalnych wraz z propozycjami rozwiązań i schematami oceniania.

No i informator. Trzeba było napisać zasadniczo jaki może być kształt arkusza i tam były widełki, że
mogą być zadania zamknięte, że mogą być takie zadania, że mogą być takie, jeszcze raz powtórzyć
o sposobie oceniania, czyli to jest coś co nauczyciele już wiedzieli, ale no trzeba było to powiedzieć, no
i to co było najważniejsze naszym zdaniem w takim arkuszu – pokazanie jakie zadania realnie mogą się
pojawić. IDI_matematyka_1_K
Swoistym novum związanym ze zmianą koncepcji matury i wprowadzeniem akceptacji dla
różnorodnych rozwiązań było zaprezentowanie kilku alternatywnych sposobów rozwiązywania
zadań i schematów oceniania dla nich, tak, aby sprawiedliwie ocenić prace uczniów.
No i też a propos jeszcze, że bardzo duży czas i bardzo trudną rzeczą w przypadku matematyki,
szczególnie na poziomie rozszerzonym i taką naszą dużą innowacją wprowadzoną do systemu de facto
było to, że skoro na poziomie rozszerzonym szczególnie jest taka wielka różnorodność podejść do
każdego zadania, na tak wiele sposobów można rozwiązać zadanie i to wiadomo, że są ze dwa, trzy
sposoby, które są dość najczęściej wybierane i w miarę typowe, ale bywają sposoby, które są bardzo
nietypowe, ale mogą być użyte na przykład przez uczniów, którzy są z tych klas RR(…)używające
narzędzi wręcz niedostępnych na normalnym poziomie (…) ale jeśli egzaminator dostaje dowolne prace,
skądkolwiek i on dostanie taką pracę, on też musi umieć to ocenić. Więc były tworzone schematy
oceniania dla rozwiązań, które są skrajnie nietypowe, ale mogą się pojawić. IDI_matematyka_1_K
Schematy oceniania były o tyle istotne, iż pozwalały egzaminatorom odnieść się do błędów
popełnianych w nietypowych rozwiązaniach. Wcześniej, nawet jeśli nietypowe rozwiązania były
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akceptowane to przy ich ocenianiu pojawiały się problemy związane z możliwością przyznania
konkretnej liczby punktów w sytuacji popełnienia omyłki.
Jakby wiadomo było, że każdy poprawny sposób rozwiązania zadania jest dopuszczalny i jeśli ktoś
rozwiązał innym sposobem i zrobił to dobrze, to zawsze dostawał pełną liczbę punktów, natomiast
problem się zaczynał wtedy jeśli on szedł nietypową drogą i gdzieś po drodze zrobił błąd i tu Strona | 33
egzaminatorzy nie wiedzieli jak to mają wycenić, że błąd zrobiony… na przykład mieli te 3 typowe
sposoby rozwiązania i wiadomo było, że jeśli on zrobi błąd w tym miejscu na tej drodze, to z pięciu
punktów dostaje 4, a jak zrobi w tym miejscu tu błąd, to z pięciu punktów dostaje 2 i to było bardzo
dokładnie opisane, natomiast jeśli on szedł którymkolwiek z tych pięciu innych sposobów i gdzieś zrobił
błąd, to troszkę nie było wiadomo ile mu punktów na te 5 dać i to się bardzo rozjeżdżało wtedy. A to co
myśmy wprowadzili de facto, to to że każdy sposób rozwiązania musi być obłożony schematami, że
trzeba jakby przewidzieć i zastanowić się zawczasu jak punktować te błędy w nietypowych sposobach
rozwiązania. IDI_matematyka_1_K
Odbiór tego zabiegu przez nauczycieli nie jest jednoznaczny. Z perspektywy respondenta nauczycielaegzaminatora zaprezentowane schematy oceniania nie wyczerpują wszystkich możliwych rozwiązań,
co i tak generuje problemy podczas sprawdzania.
Znaczy to jest taka uwag natury ogólnej, otóż niestety są takie zadania, że jest mnóstwo rozwiązań
i najlepiej byłoby, żeby albo takich zadań nie było, albo, żeby były no prawie wszystkie rozwiązania, jeśli
mogę to tak określić, bo czasami było tak, że brakowało jednego rozwiązania, dwóch, i czasami to nie
jest kłopot z wymyśleniem schematu oceniania do nowego rozwiązania, a czasami no jest duży,
zwłaszcza, jeżeli jest duża różnica pomiędzy danymi schematami oceniania i może się okazać, że
w pierwszym schemacie oceniania pewna rzecz dostaje się więcej punktów, niż za podobną w drugiej.
Trochę to mnie zawsze denerwuje w tych schematach oceniania. TDI_matematyka_1_M
Konieczność zamieszczenia wielu alternatywnych rozwiązań oraz schematów oceniania powodowała
jednak problem dużej objętości informatora. W związku z tym zdecydowano się zaprezentować trzy
grupy złożone z kilku zadań. Pierwsza z nich zawierała zadania do których przypisano najwięcej
możliwych rozwiązań i schematów oceniania, druga grupa prezentowana była z rozwiązaniami, ale już
bez schematów, a trzecia zawierała same zadania przykładowe.
A, to były trzy grupy zadań. Bo była ta jedna taka bardzo obłożona tymi różnymi sposobami, druga
grupa zadań, która była z rozwiązaniami, chyba bez schematów już, ale z rozwiązaniami i trzecia grupa
zadań, gdzie być może nie było nawet rozwiązań, już tylko przykładowe, sformułowania zadań takie
różne, no żeby nie rozpychać tego informatora. IDI_matematyka_1_K
Zamieszczenie w informatorze przykładów zadań z bardzo różnorodnymi rozwiązania i schematami
oceniania miało, zdaniem respondentki –przedstawicielki CZEM jeszcze jedną funkcję. Chodziło
o zmianę postawy nauczycieli –egzaminatorów do kreatywnego rozwiązywania zadań przez
uczniów. Akceptacja nietypowych rozwiązań na egzaminie maturalnym miałaby skutkować większą
akceptacją dla nich nauczycieli, a w konsekwencji kształceniem umiejętności tworzenia i posługiwania
się takimi rozwiązaniami.
Tak, tak, ale nam też chodziło o to troszkę, żeby do myślenia nauczycieli… wiadomo że egzaminatorzy
są nauczeni. Inaczej, że to nauczyciele są egzaminatorami, więc jeśli nauczyciel w swojej pracy jako
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egzaminator jakby spotyka się z tym, że te nietypowe sposoby są równie ważne i równie
dowartościowane jak te typowe, to on też inaczej podchodzi potem do tych nowych sposobów na lekcji.
On jakby wie, że to są tak samo dobre sposoby jakby, że nie musi przestrzegać ucznia: „nie, nie, nie, tak
to nie rób, bo potem nie będzie wiadomo jak to ocenić, koniecznie idź tą drogą”. On jakby wie wtedy,
że uczeń równie bezpiecznie może pójść każdą, nawet najbardziej nietypową drogą, a nam też o to
chodzi w tym uczeniu myślenia, że matematyka to jest myślenie i każdy sposób rozumowania jest dobry, Strona | 34
a wręcz nawet im bardziej nietypowy, im bardziej rewolucyjny, tym lepiej, bo to tworzy taką
kreatywność w uczniu i jeśli on się spotka z zadaniem, którego naprawdę nigdy nie wiedział albo co się
zdarza też w pracy naukowej, z zupełnie nowym problemem, to jeśli on ma takie przetarcie przez
szukanie nowych dróg przez ileś lat, to on zupełnie inaczej do tego będzie podchodził.
IDI_matematyka_1_K
Informator jest oceniany przez nauczyciela-egzaminatora jako niezbędny do przygotowywania
uczniów do matury zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, natomiast niewystarczający ze względu na
zbyt małą liczbę zadań.
Wystarczające to nie sądzę, no, ale też nie powiedziałbym, że można je pominąć, no, samo zrobienie
tych zadań to jeszcze jest za mało, ale bez zrobienia tych zadań to na pewno sobie nie wyobrażam
podchodzenia w poważnym stopniu do matury(…) może nawet na początku jak już będzie opracowane
każdy dział z osobna, to wtedy warto te zadania zrobić. No każdy uczeń powinien zacząć od tego. Każdy
nauczyciel powinien te zadania robić i każdy uczeń powinien te zadania robić. Wspólnie, tutaj jeden z
drugim, że tak powiem współpracują. TDI_matematyka_1_M
6.1.3.7.

Cel szczegółowy nr 7. Opracowanie propozycji siedmiu arkuszy egzaminacyjnych
z matematyki na poziomie rozszerzonym.
W ramach projektu opracowano ponad 100 zadań egzaminacyjnych, które ostatecznie
ustrukturyzowano w formie 7 arkuszy egzaminacyjnych. 1 z arkuszy został opublikowany w grudniu
2013 r. jako arkusz pokazowy, oraz 1 wykorzystany podczas próbnej matury z matematyki w 2014 r. :
Na próbnej tak, na takiej był powieszony… bodajże rok przed prawdziwą maturą był powieszony
przykładowy arkusz i to był ten przez nas przygotowany, potem na maturze próbnej był używany też
taki przez nas przygotowany czy rok wcześniej też jeszcze była jedna. Nie, jedna była próbna matura
tylko. No to niewykluczone, że były tylko dwa z tych naszych użyte. IDI_matematyka_1_K
Problemem wskazywanym przez respondentkę-przedstawicielkę CZEM był brak wykorzystania
przygotowanego przez zespół arkusza podczas prawdziwego egzaminu maturalnego w 2015 r.
Potem się niestety okazało, niestety naszym zdaniem, że system użył innego arkusza niż myśmy
rekomendowali. IDI_matematyka_1_K
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6.1.4. Czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów dla komponentu
„Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2).”

2

6.1.4.1.
Mocne strony i czynniki sprzyjające
W ocenie respondentki- przedstawicielki CZEM głównym czynnikiem, który pozwolił osiągnąć
wszystkie założenia komponentu był dobrze dobrany zespół. W realizację komponentu Strona | 35
zaangażowane były osoby osobiście przekonane do swoich zadań i gotowe do większego, niż zakładane
w projekcie, zaangażowania.
Byli wszyscy entuzjaści, którym to niesłychanie leżało na sercu i naprawdę robiliśmy… Ja już nawet tu
mam, na tej kartce w szczególności jakieś takie rzeczy, które nawet nie były literalnie zapisane
w projekcie, a o które dbaliśmy i które zrobiliśmy, mimo że nie musieliśmy się z nich rozliczać.
IDI_matemyka_1_K
Założeniem, które, zdaniem respondentki, bardzo dobrze się sprawdziło, było zaangażowanie
w realizację komponentu wszystkich koordynatorów odpowiedzialnych za matematykę w Okręgowych
Komisjach Egzaminacyjnych. Pozwalało to na sprawny przepływ informacji do egzaminatorów
i nauczycieli oraz przygotowanie ich do planowanych zmian.
No na przykład było dobrym doświadczeniem, do którego wcale tak od razu nie doszliśmy, że
w projekcie właściwie byli wszyscy koordynatorzy matematyki z okręgowych komisji. W innych
projektach tak nie było. W języku polskim tak nie było, w tym projekcie z sześciu przedmiotów tak nie
było, a to jest istotne, żeby… bo oni pracują z nauczycielami na swoim terenie. Pracują w sensie że
spotykają się z nimi kiedy im przekazują, spotykają się w czasie różnych tam rutynowych spotkań przed
maturą, po maturze, podczas ewaluacji, podczas standaryzacji różnych. To jeśli oni wiedzą o co chodzi,
jeśli oni jakby wiedzą w którą stronę idzie zmiana, jaka jest filozofia tej zmiany, czemu ta zmiana służy,
to oni zupełnie inaczej mówią o tej maturze, zupełnie inaczej rozmawiają, zupełnie inaczej to wszystko
postrzegają niż wtedy kiedy się tego dowiedzą w sposób zupełnie formalny w postaci spotkania w CKE
albo w postaci jakiegoś zarządzenia czy aktu prawnego. Więc to uważam, że to było bardzo dobre
rozwiązanie. IDI_matematyka_1_K

6.1.4.2.
Słabe strony i czynniki utrudniające
Zdaniem respondentki – przedstawicielki CZEM słabą stroną komponentu było ograniczanie jego
oddziaływania stricte do kwestii związanych z egzaminowaniem np. podczas szkoleń. Wdrożona
zmiana koncepcji egzaminu maturalnego związana ze zmianą filozofii nauczania i przeniesieniem
akcentów ze sprawnego rachowania na myślenie matematyczne wymagała zmian w systemie
egzaminacyjnym, ale także i na poziomie postaw nauczycieli. Przedstawiciele CZEM mieli nadzieję, iż w
ramach organizowanych dla egzaminatorów szkoleń możliwe będzie wprowadzenie zagadnień
związanych z kształceniem umiejętności przeprowadzenia rozumowania. Program szkoleń nie pozwalał
jednak na realizację zagadnień innych niż związane stricte z ocenianiem egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym.
Z tego ostatniego czasu, to to co powiedzmy jakoś tam pamiętam, że troszkę byliśmy niezadowoleni,
że w końcu na przykład szkolenia tych egzaminatorów matematycznych poszły w taką stronę, że trzeba
było no zminimalizować czas trwania tych szkoleń i że one poszły w stronę takich no rzeczy dość
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strukturalno-mechanicznych, o ile ja dobrze pamiętam. Bo wtedy kiedy jeszcze… no w pierwszym etapie
myślenia o tych szkoleniach pytano nas jak my sobie wyobrażamy takie szkolenie. Każdy zespół miał się
zastanowić. Troszkę mieliśmy nadzieję, że uda się przy okazji tych szkoleń no troszkę takich no
warsztatów po prostu zrobić. Nie z oceniania stricte, tylko bardziej z przeprowadzania rozumowania.
Bo wiadomo, że przez to, że nie było matury z matematyki obowiązkowej przez ileś lat i w dodatku ona
była taka dość zrutynizowana, te typy zadań z roku na rok były takie same, okazało się, że gros Strona | 36
nauczycieli, naprawdę duża część nauczycieli ma problem z uczeniem dowodzenia. Oni sami mało że
nie potrafią tego ocenić i mało że uczniowie tego nie potrafią zrobić, nauczyciele nie potrafią. Ani
poprowadzić dowodu, ani zapisać dowodu. I chcieliśmy troszkę wykorzystać tak czas tego szkolenia,
żeby egzaminatorów troszeczkę jakby dokładniej przeszkolić z tego. Bo wiadomo, że egzaminatorzy
w każdej sesji egzaminacyjnej są szkoleni, ale są szkoleni pod kątem oceniania tego konkretnego,
określonego zadania, które jest użyte w maturze, a nam chodziło o takie bardziej zasadnicze pokazanie
nauczycielom, egzaminatorom o co chodzi w tym dowodzeniu, co jest takim clou, na co zwracać uwagę,
jakie błędy są absolutnie niedopuszczalne, niezależnie od tego czy zadanie jest takie, siakie czy owakie,
jakie są dobre praktyki, co warto podkreślać, co warto z uczniami robić, ale też na co zwracać uwagę
podczas oceniania, co doceniać. Że są pewne sposoby zapisu może niezupełnie takie formalnie
poprawne, bo nauczyciele i to jest taka stała rzecz, to jest niezależne od tego czy to są nauczyciele
maturalni czy nawet nauczyciele klas 1-3, jak się w czymś niepewnie czują, to idą w formalizmy. „Tu
jest źle zapisane, nieformalnie, powinno się pisać f(x), a jest napisane y=2x, to jest błąd”. I jakby nie
skupiają się na meritum, na sposobie myślenia, który uczeń pokazał, tylko oceniają napisy.
IDI_matematyka_1_K
Respondentka negatywnie ocenia niechęć ze strony CKE do wykorzystywania projektu do zmian
postaw nauczycieli, gdyż, jej zdaniem, system oceniania jest najlepszym kanałem dotarcia do
pedagogów i nakłonienia ich do modyfikacji sposobu nauczania. Kanały związane z systemem
nauczania – kursami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli są oceniane jako nieskuteczne.
Ze względu na to, iż komponent związany z matematyką realizowany był najdłużej i koncepcja zmian
była bardzo dojrzała członkowie CZEM chcieli dokonać bardziej radykalnych zmian, natomiast
spotkali się z argumentem, iż nie jest to możliwe, gdyż projekt musi być jednorodny w odniesieniu
do wszystkich przedmiotów.
I troszkę też tak naprawdę tutaj już zaczęło właśnie grać ta postawa, o której panu mówię, że skoro we
wszystkich innych przedmiotach jest tak, to wy nie możecie mieć inaczej. No w tych innych
przedmiotach… no każdy przedmiot ma tam swoją jakąś specyfikę. Ja nie mówię, że ocenianie chemii
czy fizyki jest takie bardzo proste i takie absolutnie inne niż ocenianie matematyki, ale no jednak
w matematyce są takie rzeczy, są takie zagadnienia, no które chociażby z tego powodu, że my jako
projekt działaliśmy no tyle lat, że mieliśmy już znacznie więcej wiedzy i doświadczenia co trzeba zrobić,
co szwankuje, co jest piętą achillesową nie uczniów nawet, tylko nauczycieli. A jak do nauczycieli
najlepiej dotrzeć, nauczycieli maturalnych jak nie przez system, jak nie przez egzaminy? No oni na kursy
nie pójdą. Ośrodki doradztwa tak jak wiadomo są albo nie, a poza tym no ilu nauczycieli realnie korzysta
z doradztwa? No więc tym sposobem się nie dotrze. Więc najlepszy sposób dotarcia jest przez system.
(…)Bo to jest też istotna rzecz, że te 6 przedmiotów dołączyły no półtora roku wcześniej. Oni nie mieli
czasu w ogóle rozeznać tak naprawdę co jest potrzebne ich nauczycielom. Każdy z nich miał jakąś swoją
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wiedzę, z którą przyszedł, ale lokalną bardzo, taką jaka wynikała z jego miejsca gdzie wcześniej był. A
oni jako projekt jeszcze nie zdołali zgromadzić żadnego istotnego doświadczenia. (…) I chcieliśmy
właśnie troszkę tych dziur uczenia de facto matematyki, nie oceniania, uczenia łatać tym sposobem,
docierać. No i się okazało, że no nie, nie możemy, bo wszystkie przedmioty mają tak, więc wy musicie
mieć tak samo. No i tutaj było takie przycinanie nas pod kreskę, pod taki szablonik.
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Wyrażona przez respondentkę chęć wprowadzania zmian w systemie nauczania wydaje się jak
najbardziej zrozumiała i uzasadniona. Tym niemniej, należy pamiętać, iż projekt realizowany przez CKE
dotyczył reformy systemu egzaminów maturalnych, a nie reformy nauczania. Przedsięwzięcia mające
na celu kształcenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli leżą w kompetencji innych instytucji
działających w obszarze edukacji, które realizowały komplementarne projekty związane z wdrożeniem
podstawy programowej.
Jako czynniki utrudniające osiąganie założonych celów i rezultatów wskazane były także kwestie
związane stricte ze specyfiką projektową. Po pierwsze komponent dotyczący matematyki trwał
najdłużej, czyli 8 lat co naturalnie wiązało się ze zmianami personalnymi w strukturze osób
zaangażowanych związanych ze zdarzeniami losowymi czy zmianą sytuacji życiowej.
Dokładnie. Ten projekt na tyle długo trwał, tu mam na myśli matematykę, że jest duże
prawdopodobieństwo, że w tak długim okresie czasu coś się wydarzy, niektórzy mieli wypadki, niektórzy
odchodzili na emerytur i nie chcieli w ogóle się zajmować. To jest jakby naturalna sprawa, nie miało to
jakiegoś znaczącego wpływu i nie powodowało. IDI_kadra
Po drugie ramy projektowe wymagające określenia z góry pewnych założeń, wskaźników
i dopasowania do nich budżetu czasem okazują się za sztywne w przedsięwzięciach koncepcyjnych,
w których siłą rzeczy konieczna jest elastyczność.
No oprócz tego, że takie rzeczy, ale to we wszystkich projektach unijnych, nie tylko tutaj, że zanim się
cokolwiek zacznie realizować, człowiek nawet jeszcze nie wie tak naprawdę co szwankuje i gdzie jest
interwencja potrzebna, już trzeba wszystko dokładnie zapisać. Co do częstotliwości, co do zasięgu, co
do budżetu, itd., wskaźników, a potem się okazuje, że coś co sobie wyobrażaliśmy po pierwsze jest
w ogóle niepotrzebne, a coś inne, czego w ogóle nie dostrzegaliśmy, bo nie wiedzieliśmy zanim
zaczęliśmy działać, że jest potrzebne, jest potrzebne, no i nie ma takiej elastyczności, już za długo to
wszystko trwa jakby żeby to się wszystko zdążyło przekierować. IDI_matematyka_1_K

6.1.5. Ocena osobistego zaangażowania osób zaangażowanych w realizację komponentu nr 2
„Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki (IV.2.1) i filozofii (IV.2.2).”
Respondentka – przedstawicielka CZEM pozytywnie ocenia swoje zaangażowanie w realizację
komponentu. Z jednej strony udział w realizacji projektu pozwolił jej na zdobycie doświadczenia
w zarządzaniu dużą grupą ludzi wykonujących różnorodne zadania. Wymagało to umiejętności
koordynowania prac pomiędzy poszczególnymi podzespołami.
W szczególności nigdy wcześniej nie zarządzałam nijak jakąś większą grupą ludzi. Owszem, byłam
bezpośrednio przełożonym w jakichś tam pracach jakiejś grupy ludzi, ale która miała jednolitą
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strukturę. Grupa ludzi pracujących w tym samym czasie nad tym samym. Nawet jeśli była stosunkowo
liczna. Tutaj były jednak różne zespoły pracujące w innym rytmie, mające różne zadania, które trzeba
było koordynować styki między tymi zespołami. IDI_matematyka_1_K
Z drugiej strony zaangażowanie w wypracowywanie koncepcji było zadaniem bardzo kreatywnym
i rozwijającym.
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No a coś co było w ogóle dla mnie najciekawsze, to na samym początku tego projektu wymyślanie jak
to w ogóle ma działać, jaka ma być struktura tego projektu, jakie komponenty tego projektu…
komponenty. IDI_matematyka_1_K

6.1.6. Podsumowanie
Skuteczność realizowanych w ramach komponentu pn. „Przeprowadzenie pilotażu egzaminów
z matematyki” należy ocenić wysoko. Wszystkie założenia projektu zostały osiągnięte – wypracowano
wszystkie konieczne do przygotowania egzaminu maturalnego materiały – arkusze egzaminacyjne,
zadania, materiały skierowane do społeczeństwa oraz przeprowadzono pilotaż i próbne egzaminy
maturalne. W wyniku przygotowań realizowanych w I fazie projektu, w latach 2007-2010 w roku 2010
wprowadzono obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym do którego
przystąpiło 361679 abiturientów. W II fazie projektu opracowano koncepcję realizacji egzaminu
maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, wypracowano arkusze egzaminacyjne do
egzaminu, opracowano informator o egzaminie maturalnym, zbiór zadań oraz broszurę z wybranymi
wzorami matematycznymi. Ponadto w ramach realizacji projektu wytworzono sieć instytucji i osób
wspomagających realizację projektu.
Jakość wypracowanych rozwiązań i materiałów oceniana jest wysoko. Jako szczególnie istotne
wskazywana jest wprowadzona zmiana w postrzeganiu matury z matematyki jako egzaminu
sprawdzającego umiejętności rachunkowe na egzamin sprawdzający myślenie matematyczne.
W odniesieniu do egzaminu na poziomie rozszerzonym wymusiło to szereg zmian w organizacji
egzaminu i schematach oceniania pozwalających m.in. na dowartościowanie innych niż standardowe
sposobów rozwiązywania zadań.
Jak wynika z badań jakościowych osoby zaangażowane w projekt pozytywnie oceniały swoje
zaangażowanie, pracę w zespole oraz zdobyte podczas realizacji projektu kompetencje. Pozytywnie
oceniany był dobór członków do Centralnego Zespołu Ekspertów Matematycznych jako zapewniający
faktycznie komplementarne kompetencje.
Jako zaistniałe na etapie realizacji komponentu bariery i problemy wskazano:




W odniesieniu do materiałów dla egzaminatorów – brak wyczerpalnej puli rozwiązań
alternatywnych i schematów ich oceniania. Wypracowane przez zespół komplety rozwiązań
i schematów oceniania okazały się niewystarczające w obliczu inwencji uczniów, co powoduje
utrzymanie problemu z ocenianiem rozwiązań niestandardowych, szczególnie w sytuacji,
w której uczeń popełnia w nim błąd.
Brak wykorzystania wypracowanego przez zespół arkusza maturalnego podczas rzeczywistego
egzaminu maturalnego w maju 2015 r.
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Ograniczenie możliwości oddziaływania projektu do systemu egzaminacyjnego, brak
znaczącego wpływu na system nauczania wymagający dostosowania do nowej filozofii
nauczania i egzaminowania z matematyki.
Ograniczenia projektowe związane z konieczności precyzyjnego planowania niedostosowaną
do projektów o specyfice stricte koncepcyjnej.
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Długi czas realizacji projektu wymuszający swoiste zmiany w strukturze personelu projektu
związane ze zdarzeniami losowymi i życiowymi.
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6.2.

Analiza komponentu „Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów
innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym”

6.2.1. Charakterystyka zmian w egzaminach maturalnych z przedmiotów innych niż
obowiązkowe
Zmiana zasad realizacji egzaminów maturalnych z dodatkowych przedmiotów takich jak: biologia, Strona | 40
chemia, fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie zrealizowana w 2015 r. jest kontynuacją
logiki reformy egzaminów maturalnych wprowadzonej w 2005 r. i służyć na dalszemu podnoszeniu
jakości egzaminów maturalnych. Przebudowa egzaminów maturalnych stanowi jeden z elementów
szerszego procesu reformy edukacji związanej z wprowadzeniem nowej podstawy programowej na
wszystkich poziomach kształcenia i podporządkowaniu jej systemu egzaminowania.
Rysunek nr 3. Zmiany w systemie edukacji związane z wprowadzeniem nowej podstawy
programowej.
1 września 2009 – nowa podstawa programowa w gimnazjum

1 września 2012 – nowa podstawa programowa w klasie IV SP,
w liceum ogólnokształcącym, w technikum

lipiec 2013 – opublikowane informatory do egzaminu
maturalnego obowiązującego od roku 2014/2015

1 września 2013 – rozpoczyna się kształcenie profilowane w
klasie II LO
i technikum

maj 2015 – zmieniony egzamin maturalny dla absolwentów LO

Źródło: Na podstawie prezentacji Wojciecha Małeckiego pn. Matura z sześciu przedmiotów od roku
2014/2015. Idee zmiany i ich realizacja.
W odniesieniu do przedmiotów dodatkowych do najważniejszych zmian w organizacji egzaminu
maturalnego należy zaliczyć:


Sprzęgnięcie założeń egzaminu maturalnego z nową podstawą programową. Zakres egzaminu
maturalnego obejmuje określone w podstawie programowej efekty kształcenia nie tylko na
poziomie IV (szkoły ponadgimnazjalnej), ale także III (gimnazjum) i II (klasy 4-6 szkoły
podstawowej). Ideą tej zmiany jest zastąpienie deklaratywnie określonych treści, które
powinny być nauczane, ściśle zdefiniowanymi standardami wiedzy i umiejętności, które będą
wymagane na koniec każdego etapu edukacyjnego;
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Wprowadzenie obowiązku zdawania egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu
dodatkowego przez wszystkich absolwentów;
Wprowadzenie egzaminów z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym
w formie pisemnej. Czas trwania egzaminu to 180 minut;
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej
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a nie na skali punktowej;
Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na
zdanie egzaminu maturalnego.

Ponadto wprowadzono szereg zmian o charakterze merytorycznym:









Zmiana koncepcji egzaminu maturalnego ze sprawdzającego przede wszystkim wiedzę na
sprawdzającego wiedzę i umiejętności (opis i interpretację faktów, wyjaśnianie oraz
przewidywanie);
Sprawdzanie kompetencji międzyprzedmiotowych;
Odejście od prostych pytań, wprowadzenie zadań nawiązujących wprost do rzeczywistości
przyrodniczej lub społecznej (w trzonie zadań znajdują się różnego rodzaju źródła m.in. teksty
popularnonaukowe, opisy zjawisk (eksperymentów), zestawienia danych, wykresy i diagramy,
mapy, zdjęcia);
Wprowadzenie zadań sprawdzających umiejętności złożone, charakterystycznych dla
wyższych poziomów poznawania, wymagających wiązania i integrowania umiejętności
prostych oraz korzystania z wiedzy podanej w zadaniu i szerokiej wiedzy kontekstowej;
Zastąpienie oceniania analitycznego ocenianiem holistycznym. Przy podejściu holistycznym
buduje się kryteria bardziej uniwersalne oceniające stopień przybliżenia do prawidłowego
rozwiązania. Oznacza to, że przyznanie kolejnych punktów będzie informowało
o zbliżeniu się do pełnego rozwiązania. Schemat oceniania w podejściu holistycznym
powinien być starannie opisany i zawierać przykłady wielu metod rozwiązania, ze
wskazaniem punktów krytycznych (pełne rozwianie, pokonanie zasadniczej trudności, brak
sukcesu).

Wprowadzane zmiany dotyczące egzaminów maturalnych są zmianami o charakterze systemowym
wpisującymi się w politykę edukacyjną. Tym niemniej na poziomie realizacji część zadań związanych
z przygotowaniem zmian została wpisana w projekt pn. „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”
realizowany w ramach Działania III.2 PO KL Wysoka jakość systemu oświaty.
Do zadań stricte projektowych, realizowanych w ramach komponentu III pn. Modernizacja egzaminu
maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym należało:
1. Przygotowanie procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i ich standaryzacji, zawierającej
część wspólną procedury tworzenia arkuszy (jednakową dla wszystkich 6 przedmiotów) i części
specyficzne dla każdego z nich. Produktem etapu jest opracowanie pn. „Metodologia
tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i ich standaryzacji”.
2. Przygotowanie metodyki i procedury oceniania arkuszy egzaminacyjnych, zawierającej część
wspólną i części specyficzne (przedmiotowe). Produktem etapu jest opracowanie pn.
„Metodyka i procedury oceniania arkuszy egzaminacyjnych”.
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3. Przygotowanie propozycji 6 informatorów przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki, geografii,
historii i WOS. Produktem etapu jest 6 propozycji informatorów przedmiotowych.
4. Przygotowanie 4 przykładowych arkuszy maturalnych z każdego przedmiotu. Produktem etapu
są 24 arkusze maturalne.
5. Przygotowanie programu szkolenia egzaminatorów. Produktem etapu jest 6 programów
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szkoleń egzaminatorów.
6. Upowszechnianie wiedzy na temat nowych egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż
obowiązkowe na poziomie rozszerzonym. Produktem etapu jest opracowanie „Przedmioty
dodatkowe na maturze od roku 2014/15”.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażu z 6 przedmiotów na odpowiednio dobranych
próbach uczniów. Produktem etapu jest 6 sprawozdań z pilotażowych zastosowań arkuszy
egzaminacyjnych.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie w formule „szkoło sprawdź się sama” egzaminu próbnego
z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, WOS).
Jak można zauważyć gros czynności związanych z przygotowaniem zmian zrealizowane zostało
w ramach projektu, w ścisłym połączeniu z zadaniami statutowymi realizowanymi przez instytucje tzw.
systemu egzaminacyjnego czyli przede wszystkim Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne. Również i harmonogram projektu był ściśle skorelowany z wytycznymi
obowiązującymi w systemie egzaminacyjnym określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych (DzU z 2007r . Nr 83, poz. 562) ze zmianami (w szczególności z 25 kwietnia 2013 r. - DzU
poz. 520).

6.2.2. Cele komponentu
Realizacja komponentu III związanego z modernizacją egzaminu maturalnego z przedmiotów innych
niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym opierała się na działaniu 6 zespołów przedmiotowych.
W skład zespołu wchodzić powinni zgodnie z założeniami osoby związane z danym przedmiotem:
przedstawiciele systemu egzaminacyjnego (CKE lub OKE), przedstawiciele nauczycieli szkół średnich,
przedstawiciele środowiska akademickiego. Wśród tych osób powinny się także znaleźć osoby
posiadające doświadczenie egzaminatorów, osoby posiadające doświadczenie w układaniu zadań oraz
osoby zaangażowane w tworzenie podstawy programowej z danego przedmiotu.
Przed każdym zespołem przedmiotowym postawiono następujące zadania:




Opracowanie koncepcji zmian w egzaminie maturalnym z danego przedmiotu oraz udział
w opracowaniu ogólnej koncepcji zmian (11.2012-05.2013)
Opracowanie zadań, które wejdą w skład przykładowego arkusza maturalnego oraz zadań
możliwych do wykorzystania w propozycji informatora maturalnego (11.2012-05.2013);
Opracowanie propozycji informatora maturalnego z danego przedmiotu (11.2012 – 05.2013,
upowszechnienie w Internecie 07.2013 r.) ;
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Przygotowanie arkusza pokazowego (opublikowanie w Internecie 12.2013 r.)
Przygotowanie procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i ich standaryzacji (2013/2014);
Przygotowanie arkuszy z zadaniami oraz zaangażowanie w ich pilotaż (2014);
Opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz dla egzaminatorów (2014);
Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów (2014)

Projekt w odniesieniu do komponentu III zakładał osiągnięcie celu głównego jakim było przygotowanie
koncepcji egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym
(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS) od roku 2014/15 oraz 8 celów szczegółowych.
Strukturę celów komponentu przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek nr 4. Struktura celów komponentu 3.

Przygotowanie
koncepcji
egzaminu
maturalnego z
przedmiotów
innych niż
obowiązkowe
na poziomie
rozszerzonym
(biologia,
chemia, fizyka,
geografia,
historia, wos)
od roku
2014/15

Przygotowanie procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i ich standaryzacji,
zawierającej część wspólną procedury tworzenia arkuszy (jednakową dla
wszystkich 6 przedmiotów) i części specyficzne dla każdego z nich.
Przygotowanie metodyki i procedury oceniania arkuszy egzaminacyjnych,
zawierającej część wspólną i części specyficzne (przedmiotowe).
Przygotowanie propozycji 6 informatorów przedmiotowych z biologii, chemii,
fizyki, geografii, historii i wos.
Przygotowanie 4 przykładowych arkuszy maturalnych z każdego przedmiotu.

Upowszechnianie wiedzy na temat nowych egzaminów maturalnych z
przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym.
Przygotowanie programu szkolenia egzaminatorów.

Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażu z 6 przedmiotów na odpowiednio
dobranych próbach uczniów.
Przygotowanie i przeprowadzenie w formule „szkoło sprawdź się sama” egzaminu
próbnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym
(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos).
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6.2.3. Ocena realizacji celu głównego komponentu
Z zebranych danych wynika, iż cel główny komponentu został osiągnięty – w przypadku wszystkich
przedmiotów dodatkowych została przygotowana koncepcja egzaminu maturalnego z przedmiotów
innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym.
Ogólna koncepcja zmian w egzaminie maturalnym z przedmiotów innych niż obowiązkowe na Strona | 44
poziomie rozszerzonym została przedstawiona powyżej we wprowadzeniu. Koncepcja ta została
wypracowana wspólnie przez przedstawicieli wszystkich zespołów programowych i miała odpowiadać
na zdiagnozowane problemy natury ogólnej.
Znaczy na początku każdy z nas miał jakby przemyśleć tę kwestię i mieliśmy zaproponować, co według
nas jest taką bolączką, co powinno być naprawione, co powinno być uwzględnione w tej nowej
koncepcji. Później powstała jakby wspólna nasza koncepcja.(…) Już później zespołowo ustaliliśmy taką
wspólną koncepcję, która była zaprezentowana, każdy zespół przedmiotowy zaprezentował swoją
koncepcję. One się potem zazębiały w pewnych momentach. Później powstała ogólna koncepcja.
IDI_biologia_2_K
Ponadto każdy z zespołów przedmiotowych opracował koncepcję zmian w maturze w zakresie swojego
przedmiotu. Zakres zmian był różny w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, gdyż nie był on
odgórnie narzucony tylko wypracowywany przez członków grupy i zależny od ich perspektywy.
Najważniejsze zmiany w koncepcji egzaminów maturalnych w zakresie poszczególnych przedmiotów
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 1. Zakres zmian wprowadzonych w zakresie egzaminów maturalnych w poszczególnych
przedmiotach
Przedmiot
Biologia

Chemia
Fizyka

Geografia
Historia

Wiedza
o społeczeństwie

Zakres zmian
- wprowadzenie pytań wielopoleceniowych, zmniejszenie ogólnej liczby pytań
- wprowadzenie zadań zawierających więcej treści
- wprowadzenie nowej karty wybranych wzorów stałych fizycznych i
fizykochemicznych
wprowadzenie nowej karty wybranych wzorów stałych fizycznych i
fizykochemicznych
- wprowadzenie pytań zamkniętych (wcześniej w arkuszu rozszerzonym były
tylko pytania otwarte)
- wprowadzenie zadań doświadczalnych
- wprowadzenie zadania z tekstem popularno-naukowym
- zwiększenie ogólnej liczby zadań przy jednoczesnym obniżeniu maksymalnej
liczby punktów za zadanie
- wprowadzenie nowej karty wybranych wzorów stałych fizycznych i
fizykochemicznych
- wprowadzenie zadań z wykorzystaniem materiałów barwnych
- zmiana arkusza z 3 częściowego na 2 częściowy (tzw. część ćwiczeniowa i część
rozszerzonej odpowiedzi)
- wprowadzenie 5 tematów wypracowania (1 temat dla 1 epoki, zamiast
dotychczasowych dwóch tematów)
- zmiana liczby punktów przyznawanych za wypracowanie z 20 do 12
- zmiana sposobu oceniania zadań z tekstami źródłowymi
- zmiana w sposobie oceniania wypracowań

Respondenci – przedstawiciele wszystkich zespołów przedmiotowych z reguły oceniali wypracowane
koncepcje – pozytywnie, zarówno w odniesieniu do ogólnej koncepcji zmian w egzaminach
przedmiotowych, jak i w odniesieniu do zmian wprowadzanych w obrębie danych przedmiotów.
Zmiany postrzegane były jako potrzebne oraz odpowiadające na zaistniałe problemy.
Koncepcja egzaminu, znaczy, gdyby mnie ta koncepcja się nie podobała, no to oczywiście bym nie
wchodziła w ogóle do tego projektu, ale też ja myślę, że ona wcale nie była jakaś specjalnie nowa, tylko
unowocześniona. (…) Więc absolutnie ta koncepcja mi się podoba. Jeśli chodzi o środki, które zostały
na to nałożone, więc ja myślę, że wszyscy członkowie bardzo intensywnie pracowali. IDI_biologia_3_K
Jakościowo ja bym je oceniła dość wysoko, są wyczerpujące. Na pewno wszystkie aspekty nowego
egzaminu przedstawiły i zarówno ta część ogólna, którą nie my opracowaliśmy, tylko centralna komisja,
natomiast te wszystkie przedmiotowe dość dokładnie omawiają wszystkie aspekty egzaminu. Myślę, że
są wystarczające. IDI_chemia_1_K
No więc tak. Jakość absolutnie siłą rzeczy subiektywnie obecnie wysoko. Rzeczywiście z całą pewnością
możemy powiedzieć, że, mogę powiedzieć, że nastąpił przewrót w koncepcji egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym z fizyki (…) Natomiast myślę, że koncepcja jest właściwa, czyli rzeczywiście
zrobił się to arkusz różnorodny, który zakłada, że, egzamin złożony z zadań różnego typu, realizuje każdy
element wymagań głównych podstawy programowej. Poza tym rzeczywiście zmienił się w swej
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strukturze (…) Poza tym naszym pomysłem, moim pomysłem, czy naszym pomysłem było
wprowadzenie nowej karty wybranych wzorów stałych fizycznych i fizykochemicznych na trzy egzaminy
przyrodnicze, czyli na biologię, chemię i fizykę wspólne, dlatego, że nam akurat fizykom potrzebny był
układ okresowy pierwiastków, chemikom pewne wzory, biologom też coś tam z chemii i równie z
biologii, pewne stałe fizyko – chemiczne, czy fizyczne, to była zupełnie nowość, która była poza
projektem prowadza, która w ogóle, projekt w ogóle nie zakładał czegoś takiego, to był pomysł, który Strona | 46
powstał na samym początku koncepcji w ogóle tego egzaminu, wysunięty akurat przez fizyków no i
wspólnie z biologami, przede wszystkim z chemikami zrealizowany. IDI_fizyka_1_K
No one bardzo przystają do wymagań podstawy programowej, bo to był nadrzędny dokument, któremu
musieliśmy się podporządkować, tak, i one bardzo przystają do planów realizacyjnych, możliwości
realizacji w szkole, według rozkładu godzinowego, układu tego przedmiotu w programie nauczania i
wszystkich przedmiotów w szkole, więc uważam, że one są bardzo spójne i przystają do praktyki
szkolnej. IDI_geografia_1_K
Koncepcja moim zdaniem bardzo dobra, czyli to, bo my wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli
i uczniów, które od 2005 roku pojawiały się we wnioskach, czyli że powinny być wypracowania, 5
wypracowań, czyli z każdej epoki i jakby odpowiedzieliśmy to tym, że jest, tak 5 wypracowań z każdej
epoki. Ze nie powinno być tylko wiedzowych zadań i nie ma żadnego zadania na wiedze wyłącznie,
dlatego że każdy jest obudowany materiałem źródłowym, czyli wydaje się, że to było naprawdę wyjście
naprzeciw oczekiwaniom i uważam, że to w tej chwili spełnia i chyba takie sygnały też teraz są z,
zewnątrz że jakby tego oczekiwali arkuszu z historii. IDI_historia_3_K
To wydaje mi się, że ja jestem bardzo zadowolony z tego co udało się wykonać. To znaczy uważam, że
ten nowy arkusz zyskał na jakości i jakby jest odpowiedzią na pewne zmiany w tym systemie oświaty
i oczekiwań uniwersyteckich, generalnie różnych interesariuszy zewnętrznych, że tak powiem. Egzamin
jest nieco atrakcyjniejszy, nie chodzi tutaj tylko o jakąś atrakcyjność dla ucznia, ale też pod takim
właśnie względem, że weryfikuje różne nowe płaszczyzny. Nie tylko wiedzę, ale również umiejętności,
więc wydaje mi się, że pod tym względem tutaj bardzo ładnie to się udało. IDI_WOS_3_M
Respondenci zwracali także uwagę na to, iż ogólna koncepcja zmian została pozytywnie przyjęta przez
otoczenie, w tym m.in. Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Publicznych.
Było też wstąpienie liderów grup na takim spotkaniu z przedstawicielem Ministerstwa, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. W tym spotkaniu brali również udział dyrektorzy WOM-ów, ODN-ów,
dyrektorzy wybranych szkół, przedstawiciele wydziału edukacji, miast czy tam konkretnych gmin, nie
wiem jaki był klucz zapraszania tych osób, bo to było duże gremium i my przedstawiliśmy koncepcję,
tak, i ona z zupełnym zrozumieniu się tutaj spotykała. Mieliśmy prezentacje, każdy z nas prezentował
materiał, przedstawiał istotę zmian i na czym te zmiany będą polegać. No i tutaj to absolutnie było tak
odbierane pozytywnie przez to gremium. IDI_geografia_1_K
To znaczy cała koncepcja powstała u nas, ale oczywiście tę koncepcję potem przekazano do KRASP-u
i tę recenzję otrzymaliśmy bardzo pozytywną, czyli gdzieś z tyłu również była ona spójna z jakimiś
właśnie komunikatami wypłynęły od wyższych uczelni na wcześniejszych etapach. Ja nie wiem czy był
bezpośredni kontakt, raczej nie, nie przypominam sobie, natomiast na pewno potem jak nasza ta
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koncepcja już została zrealizowana, to przeszła taki etap współpracy, oddana do recenzji do rektorów
i otrzymaliśmy bardzo pozytywną recenzję. IDI_biologia_3_K
Przyjęcie zmian było jednak trudne dla części środowiska nauczycielskiego przyzwyczajonego do
określonych schematów pracy. W przypadku niektórych przedmiotów, w których wprowadzono
istotne modyfikacje na poziomie egzaminu i całej koncepcji nauczania założenia oceniane są Strona | 47
negatywnie. Wątpliwości budzą m.in. zmiany w obrębie egzaminu maturalnego z fizyki, który zgodnie
z koncepcją nie weryfikuje już głównie umiejętności matematycznego rozwiązywania zadań,
a rozumienie zjawisk fizycznych m.in. poprzez umiejętność analizy tekstów popularno-naukowych. Ten
paradygmat budzi kontrowersje o czym świadczy m.in. wypowiedź respondentki nauczycielkiegzaminatorki:
Wie pani co, ja powiem szczerze, ja mam wrażenie, że informator z fizyki od wielu lat i maturę z fizyki
od wielu lat układają humaniści, a nie umysły ścisłe i to jest główny tutaj problem i tutaj fizyka jest tak
konkretną nauką, że tu trzeba konkretnie, treściwie i lanie wody, opowiadanie o ptaszkach, kwiatkach,
to tutaj na nic się nie zda, tu trzeba podejść bardzo konkretnie, konkretnie polecenia, co jest wymagane
i jak jest wymagane, a nie że tutaj poszukajmy tamtaramtam i wie pani, mową taką humanistyczną z
laniem wody, 5 zdań dookoła, żeby wyciągnąć jedno zdanie konkretnego kontekstu z tego. To tak nie
może być, bo naprawdę do matury z fizyki nie podchodzi humanista, do matury z fizyki w tym momencie
podchodzi umysł ścisły i on nie może mieć opowiadanych bajek, bo my w tej chwili uczymy ich czytania
ze zrozumieniem. Ja rozumiem, że nawet na fizyce powinni się uczyć czytania ze zrozumieniem, ale tu
nie o to chodzi. (…) uważam osobiście, że ta nowa koncepcja matury w ogóle nie sprawdza tak
naprawdę umiejętności uczniów z kierunku fizyki. Miałam wspaniałych uczniów którzy radzili sobie z
niesamowicie trudnymi zagadnieniami, z zadaniami takimi jakimi na studiach im podrzucałam były,
itd., rozwalali niesamowicie, maturę pozdawali na 30 parę procent, także dla mnie kompletnie nie jest
wykładnikiem. Ta matura nie jest w żaden sposób adekwatna do tego, żeby ich kierować na
politechniki, bo oni na politechnikach nie mają opowiadać bajek i co by było gdyby, weźmy to albo
weźmy tamto, oni mają być przygotowani do rzetelnego, porządnego liczenia, żeby później mogli sobie
poradzić dalej z przedmiotami, które będą mieli, bo tam im nikt nie opowiada historyjek, a tutaj niestety
jesteśmy na etapie, wie pani co, dla mnie przedszkola albo podstawówki z tym podejściem do fizyki,
naprawdę, niestety, nad czym ja ubolewam bardzo. Ja jestem nauczycielem liczącym i ja uważam, że ja
się cofam w rozwoju w tej chwili. TDI_fizyka_1_K
Wypowiedź respondentki może świadczyć o tym, iż nauczyciele są grupą nie do końca przygotowaną
na zmiany i konieczna jest realizacja działań mających na celu zmianę ich postaw i dostosowania metod
pracy do nowych wymagań zarówno podstawy programowej jak i egzaminów maturalnych.
Tym co określane było przez respondentów- członków zespołów przedmiotowych jako sprawiające
trudności w procesie wypracowywania koncepcji była po pierwsze dynamika procesu grupowego
i konieczność dojścia do kompromisowej wizji w ograniczonym czasie. Z jednej strony porozumienie
konieczne było pomiędzy poszczególnymi grupami i przedstawicielami poszczególnych przedmiotów,
z drugiej pomiędzy członkami zespołów reprezentujących różne środowiska. Rezultaty prac
poszczególnych zespołów były poddawane również recenzjom zewnętrznym. Ostateczny kształt
koncepcji stanowił wypadkową dążeń wszystkich osób i było to również oceniane pozytywnie.
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No trudności jak zwykle, bo jeśli jest w zespole 6 czy 5 osób, no to każdy ma inną koncepcję, więc
zaczyna się to wszystko ścierać. No ale udawało się nam jakoś osiągać kompromis. Także to były raczej
takie komunikacyjne, może troszeczkę takie różne spojrzenia na egzamin maturalny. Inaczej na to
wszystko patrzą ludzie z komisji egzaminacyjnych, którzy w tym siedzą od wielu lat i mają w głowie
jakiś taki schemat, prawda? Że tak to musi być. Ja patrząc od drugiej strony jako nauczyciel ciągle się
upierałam, że to nie tak, że jakoś troszeczkę inaczej. No ale udawało nam się dojść do porozumienia, Strona | 48
nie było tu problemów. IDI_chemia_1_K
To znaczy tak, ja bym powiedział w ten sposób: koncepcja powstawała w takiej, jakby to elegancko
powiedzieć, interakcji między nami, czyli nami jako przedstawicielami grupy, która miała tę koncepcję
przygotować, a recenzentem akademickim zewnętrznym, tak? który nam te nasze pomysły trochę
temperował albo podpowiadał nowe rozwiązania i tu wydaje mi się, że osiągnęliśmy duży sukces, choć
jednocześnie przyznam, że w pewnych etapach dyskusje były dość ostre i… no i trzeba było, jakby to
powiedzieć, argumentować i wykładać swoje stanowisko, wysłuchując argumentów także innych stron.
Czyli wie pani, to tak zawsze jest ze sprawami koncepcyjnymi - one się tworzą w ogniu dyskusji po
prostu. IDI_historia_1_M
Po drugie jako trudność w osiągnięciu celu wskazywany był przez respondentów brak spójnej wizji
poszczególnych koncepcji ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z jednej strony objawiało się
to brakiem koordynacji zakresu prac
pomiędzy poszczególnymi przedmiotami, z drugiej
nieprecyzyjnymi wytycznymi co do kształtu oczekiwanych rezultatów. Respondenci wskazywali, iż
oczekiwania formułowane w odniesieniu do nich się zmieniały, wypracowane materiały musiały być
podporządkowywane nowym wymaganiom, co generowało dodatkową pracę.
(…) to chyba stosunkowo dużym problemem było dostosowanie tak przedmiotów maturalnych, żeby
jednak one stanowiły, jakąś spójną całość, w jakiejś formie, nie wiem, czy punktacji, czy w tym, jaka
forma ma być tych zadań w tym arkuszu, to jednak to było dość trudne zadanie, żeby one były do siebie
w miarę zbliżone i formą i ilością punktów i powiedzmy, że o jakimiś tam koncepcją zadań.
IDI_historia_3_K
Czyli jak gdyby CKE przed obmyśleniem tego całego projektu nie miało takiej wspólnej wizji dla
wszystkich tych pozostałych tych sześciu przedmiotów. Bo oczekiwano od nas, że my stworzymy jakąś
wspólną wizję, a to było na tyle szybciej i na tyle krótkotrwałe, że myśmy się tak rzadko widywali ze
sobą, że niemożliwością było spełnienie tych oczekiwań, jakie chyba sobie w którymś momencie CKE
założyło, więc to był taki największy problem, także oni nie mieli swojej tej wizji i tak nie do końca my
nie wiedzieliśmy, czego od nas oczekują. IDI_geografia_2_K
Prawda jest taka, że poza ogólnym zarysem koncepcji, co do tych tak zwanych przedmiotów
dodatkowych, to nigdy takiego uzgodnienia dotyczącego poszczególnych przedmiotów, ale w pewnej
takiej generalnej wizji tak do końca nie było, czyli mówiąc inaczej zespoły pracowały w swoim zakresie
i w efekcie te materiały, które powstały no to one są w różnym stopniu nowatorskie. IDI_fizyka_2_M
No najsłabsze to chyba to, co powiedziałam najwcześniej, prawda, że najpierw powstała koncepcja,
którą myśmy realizowali, a dopiero potem Centralna ją weryfikowała, tak, my oczekiwaliśmy jednak
tutaj większego wsparcia ze strony Centralnej w sensie przedstawienia również ich wizji. To nie o to
chodziło, żeby nam prawda ktoś powiedział to będzie tak wyglądać, tylko chodziło to, że my
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wypracowaliśmy własne materiały, a potem ktoś pokazał do tego swoją wizję i mówi tak ma być. I to
może, i to był słaby punkt. Oczywiście, że i wizja centralnej, tak i wizja realizacji naszej musiały się ze
sobą spotkać, tak, ale trochę jakby krok do tylu był ze strony Centralnej (…) A z drugiej strony Centralna
się tłumaczyła, że przecież oparła się na ludziach z doświadczeniem, także, że to sądzili, że materiał
wytworzony przez nas to będzie zgodny z ich wizją, ale my tej wizji nie znaliśmy, tak, i w związku z tym
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były takie sytuacje. IDI_geografia_1_K
Kolejnym wskazywanym problemem w odniesieniu m.in. do tworzenia koncepcji była presja czasu oraz
problemy ze skompletowaniem składu zespołów przedmiotowych. Projekt ruszył z opóźnieniem, w
dodatku w przypadku niektórych zespołów (fizyka, wiedza o społeczeństwie) proces budowania grupy
się przeciągał co generowało dużą ilość pracy dla osób angażowanych w pierwszej kolejności oraz
wpływało na obniżenie kompleksowości koncepcji.
Jeżeli chodzi o tą koncepcję, było to o tyle utrudnione, że zespół na samym początku nie był w pełnym
składzie. W zasadzie przez pierwsze pół roku pracowaliśmy w składzie trzyosobowym. To powodowało,
że no nie powiem, że koncepcja była trudna do wypracowania, ale jednak im więcej osób, tym być może
byłaby ona pełniejsza. Rzeczywiście po dojściu kolejnych dwóch osób, a potem finalnie szóstej osoby ta
koncepcja trochę się zmieniła. IDI_WOS_2_M
Szczególnie uciążliwe było to w przypadku fizyki, w której, za wypracowanie koncepcji odpowiadały
tylko dwie osoby. Zespół w pełnym składzie zaczął funkcjonować od marca 2014 r.
Natomiast absolutnym problemem od samego początku był fakt, że projekt zaczął się na pewno
z dużym, z bardzo dużym opóźnieniem, że na samym początku właściwie, wtedy, kiedy już część
zespołów była skompletowana, ale to pewnie inne przedmioty będą o tym mówić, to my byliśmy
w składzie dwóch osób i właściwie średnio w odstępnie, co dwa miesiące na początek doszła, po dwóch
miesiącach doszedł lider, potem doszedł kolejny członek, kolejny członek, ale właściwie do 2014 roku
pracowaliśmy w niepełnym składzie. (…) W każdym bądź razie pierwsze prace nad informatorem i nad
koncepcją samą egzaminu odbywały się w formalnym składzie dwóch osób, w nieformalnym trzech
innych, które poprosiłam o współpracę, ponieważ to rzeczywiście byłby niewłaściwe, żeby to powstało
tylko w głowach dwóch osób. IDI_fizyka_1_K
Choć ogólnie skład zespołów był oceniany jako komplementarny, niektórzy respondenci sygnalizowali,
iż w wypracowaniu koncepcji zbyt słabo wybrzmiewał głos nauczycieli-praktyków, którzy oprócz
wymagań ze strony podstawy programowej oraz systemu znają dobrze możliwości poznawcze uczniów
oraz ich predyspozycje.
(…) natomiast myślę, że zabrakło mi osobiście przynajmniej pewnego rodzaju większego takiego oglądu

nauczycielskiego do tej koncepcji, żeby to… nie powiem, żeby próbować, tylko pokazać projekty tej
koncepcji osobom, które na co dzień pracują z młodzieżą. Wprawdzie wśród nas byli czynni nauczyciele,
ale to jest za mało zważywszy, że z jednej strony to byli nauczyciele, a z drugiej strony członkowie
systemu, w związku z tym to nie jest do końca obiektywne jak to wygląda, natomiast to szersze
spektrum musiałoby być, kilkunastu nauczycieli, wtedy być może trochę by koncepcja poszła w innym
kierunku. IDI_WOS_2_M
Wie Pani, ja znam podstawę programową, bo jestem nauczycielem praktykiem, prawda, ale pozostali
członkowie grupy nie pracują w szkołach od wielu lat, tylko są pracownikami Okręgowych Komisji
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Egzaminacyjnych i oni tego kontaktu takiego bezpośredniego przełożenia na praktykę szkolną nie mieli.
I tutaj faktycznie wydaje mi się, że Centralna jak gdyby no nie miała, nie wiem czy siły przebicia czy nie
zaproponowała nikomu współpracy mi w każdym bardzo razie takiej osoby brakowało.
IDI_geografia_2_K
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6.2.4. Ocena realizacji celów szczegółowych komponentu
6.2.4.1.

Cel szczegółowy nr 1. Przygotowanie procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i ich
standaryzacji, zawierającej część wspólną procedury tworzenia arkuszy (jednakową dla
wszystkich 6 przedmiotów) i części specyficzne dla każdego z nich
W ramach projektu wypracowano procedurę tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i ich standaryzacji,
która zawierała część ogólną obowiązującą wszystkie przedmioty, oraz poszczególne części
przedmiotowe.
Sama procedura tworzenia arkuszy jest dobrze oceniana przez przedstawicieli wszystkich
przedmiotów, jako prosta i przejrzysta oraz odpowiadająca podstawie programowej. Dobrze oceniane
są także zmiany wprowadzone w strukturach arkuszy z poszczególnych przedmiotów np. fizyki
Natomiast myślę, że koncepcja jest właściwa, czyli rzeczywiście zrobił się to arkusz różnorodny, który
zakłada, że, egzamin złożony z zadań różnego typu, realizuje każdy element wymagań głównych
podstawy programowej. Poza tym rzeczywiście zmienił się w swej strukturze (…) W tej chwili zadania
są krótsze, mniej rozbudowane, również te, które spełniają tak zwane wiedzowe zadania są zamknięte,
czyli jest ta struktura, jest to zupełnie odwrócenie, zupełna nowość właściwie w przypadku naszego
przedmiotu pod tym względem i myślę, że to się generalnie podoba i ja to ocenię sobie bardzo wysoko,
to, że udało nam się to przywrócić. IDI_fizyka_1_K
Jako szczególnie wartościowe jest postrzegane narzędzie w programie excel pozwalające
kategoryzować zadania pod względem celów ogólnych i celów szczegółowych, zgodnie z ich typem,
poziomem trudności, umiejętnościami, które sprawdzają oraz działem do którego się odnoszą.
Narzędzie takie zostało wypracowane w zespole przedmiotowym ds. biologii, następnie zostało
przekazane wszystkim Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym w celu wspomagania procesu
tworzenia zadań egzaminacyjnych.
To jest dokument dla wszystkich przedmiotów. My w ramach biologii wypracowaliśmy konkretne
narzędzia. To nie chcę powiedzieć, że była to cała metodologia, ale konkretne i bardzo wygodne
narzędzie, które zostało 16 czerwca 2013, chyba nie mylę daty, przekazane wszystkim Okręgowym
Komisjom Egzaminacyjnym, bo one też jakby miały zadanie opracowywania arkuszy maturalnych do
nowej formuły matury, a więc dostały to no na dwa lata, prawie dwa lata przed majem 2015, dwa lata
bez miesiąca. Tym narzędziem był arkusz Excela, który pozycjonował każde polecenie w zadaniu pod
względem celów ogólnych i celów szczegółowych, typu polecenia zamknięte, otwarte, liczby punktów,
ewentualnie jeszcze pochodzenia celów z podstawy dla gimnazjum, bo też ją mieliśmy uwzględnić czy
dla poziomu podstawowego, a nie… znaczy poziom podstawowy pierwsza klasa liceum i to też braliśmy
pod uwagę, to też było zaznaczane, arkusz był tak zrobiony, żeby sam wszystko sumował i w związku z
tym od razu po wklejeniu każdego… znaczy numeru każdego polecenia do danego zadania, natychmiast
wszystkie wartości się odpowiednio aktualizowały, a ponieważ w zespole zostały określone proporcje
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reprezentowania w arkuszu poszczególnych celów i ogólnych i szczegółowych, wobec tego na
omawianym przeze mnie arkuszu Excela te proporcje zostały z góry narzucone, no i można było
porównywać na każdym etapie tworzenia arkusza na ile spełniane są te wymogi, które były założeniem
całego programu. Więc narzędzie wydaje mi się, że naprawdę było dobrze zrobione, dobre 8 godzin
pracy mnie kosztowało przygotowanie tego arkusza, ale ostateczny efekt naprawdę dobrze funkcjonuje
i to właśnie oprócz oczywiście omówienia spraw, dostały wszystkie komisje okręgowe i myślę, że bardzo Strona | 51
dobrze, że dostały, dlatego że ostatecznie tak wyszło, że tegoroczną maturę w sumie CKE wzięło
z zestawu proponowanych zadań przez komisje okręgowe. IDI_biologia_1_M
Także i inne zespoły pracowały na tego typu narzędziach, które były oceniane bardzo pozytywnie.
No i dalej, czyli mówiąc inaczej pierwszym takim etapem, czy jednym z pierwszych etapów to był podział
całego materiału na takie bloki i określenia procentowego udziału. No i to zostało nawet do tego
stopnia sformułowane, że został przygotowany taki specjalny program, który pozwalał nam na zliczanie
tego wszystkiego. To było bardzo użyteczne i bardzo ważne, dlatego że konstrukcja arkusza z góry
pozwalała na to żeby kontrolować, żeby z góry kontrolować udział danych zadań, które się tam używa
w arkuszu pod kątem ich zawartości merytorycznej, a właściwie sprawdzanych umiejętności, ale także
pod względem no komplikacji formalnych, czy to jest zadanie proste, czy zadanie złożone, czy zadanie,
które wymaga jakichś tam większych operacji czy mniejszych operacji, czy użycia własnej wiedzy.
IDI_fizyka_2_M
Tym co wzbudza istotne kontrowersje u przedstawicieli wielu przedmiotów jest jednak brak pełnego
wykorzystania wypracowanej metodologii tworzenia arkuszy podczas egzaminów maturalnych w maju
2015 r. Wykorzystanie opracowanych przez zespoły przedmiotowe arkuszy do realizacji rzeczywistego
egzaminu maturalnego nie było założeniem projektu wyrażonym implicite. Tym niemniej, ponieważ
procedura tworzenia arkuszy jest rozwiązaniem systemowym i spójnym z całą wypracowaną koncepcją
członkowie zespołów spodziewali się, iż rzeczywisty egzamin będzie realizowany przy wykorzystaniu
ich wyników pracy.
To znaczy tak. Myśmy zrobili wszystko, czego od nas oczekiwano, tak, natomiast no ostatecznym
rezultatem miała być matura, przeprowadzona matura w 2015 roku, czyli ta majowa. No i myślę, że
nie jestem jedyną sobą, która Pani to powie, że arkusz, który się ukazał z geografii między innymi, ale
przypuszczam, że z innych przedmiotów również, nie odzwierciedlał tego, co myśmy zrobili, więc jeśli to
jest rezultat, no to faktycznie rezultat nie został osiągnięty w mojej opinii. IDI_geografia_2_K
Respondenci zaznaczali, iż arkusze stworzone przez pracowników okręgowych
egzaminacyjnych odbiegały od metodologii stworzonej przez zespoły przedmiotowe.

komisji

To znaczy myślę, że nie wszystkie koncepcje, które grupa miała, zostały wdrożone, zostały w jakiś
sposób wykorzystane. W efekcie ten arkusz, który już w tym roku był budowany według nowych zasad,
nie do końca odpowiada zamierzeniom czy tym co grupa chciałby. IDI_WOS_2_M
Odstępstwa były różnie oceniane. W przypadku chemii i historii respondenci twierdzili, iż arkusze
zastosowane w maju 2015 r. ogólnie wpisują się w ich koncepcję konstruowania arkusza. W przypadku
biologii respondenci wskazywali, iż poziom arkusza odbiegał w akceptowalnym stopniu od ich
koncepcji, poziom trudności był porównywalny. Zauważono natomiast problem z dużą rozległością
tekstów wprowadzających do zadań, których analiza zajmuje dużo czasu. W arkuszu maturalnym

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

z 2015 r. takich tekstów było sporo, a członkowie zespołu przedmiotowego po otrzymaniu sugestii na
ten temat wcześniej, starali się takich sytuacji uniknąć.
Poziomem trudności merytorycznej wydaje się, że ten arkusz odpowiadał naszym założeniom i tutaj
mógłbym mieć tam w dwóch czy trzech przypadkach jakieś zastrzeżenia do pewnych drobnych pułapek,
które się w zadaniach pojawiły, wydaje mi się, że bez intencji autora (…) można byłoby wskazać, ale ok, Strona | 52
to się potrafi zdarzyć w każdym arkuszu i myślę, że nie tu był problem, natomiast coś, co mojemu
zespołowi w którymś momencie w ramach konsultacji, nazwijmy to, zarzucano, to że nasze zadania (…)
że im towarzyszyły za bardzo rozbudowane informacje wprowadzające do zadania. Jednym słowem
informacje, które no wiadomo, że zabierają czas przy analizie przez ucznia i no chodziło o to, że tego
jest być może za dużo. Znaczy tego typu opinie się pojawiły w związku z informatorem, gdzie
rzeczywiście tam w dwóch zadaniach były takie bardziej rozbudowane informacje, myślę, że już w
arkuszu pokazowym trudno byłoby jakby ten zarzut podtrzymać, bo myśmy przecież brali pod uwagę
głosy, które trafiały do nas, otóż właśnie zastosowany w maju 2015 arkusz był naprawdę zbytnio
przeładowany tymi informacjami i nie o to chodzi, że to wszystko było trudniejsze. (…) Po prostu to
zajmuje czas i gdyby ten arkusz mógł być rozwiązywany przez pół godziny dłużej, to jestem przekonany,
że średni wynik w Polsce podniósłby się o kilka procent. Jednym słowem, tu zresztą widać to po
obszerności arkusza, przesadzono z tymi materiałami, a ponieważ one w większości odnosiły się do
faktów, których się nie omawia, szczegółowych faktów, których się nie omawia w szkole.
IDI_biologia_1_M
Brak wdrożenia wniosków wcześniej zgłaszanych w procesie jest w pewien sposób odbierany jako
unieważnienie etapu konsultacji i pilotażu, w którym środowisko wystąpiło z jakimś postulatem, po to
by go uwzględnić na etapach przejściowych, ale już nie na etapie końcowym.
Natomiast jak mówię, ten akurat, to założenie nie zostało spełnione w arkuszu majowym i... no to ja
odczuwam to jako swego rodzaju zgrzyt, bo znów: zespół dołożył wszelkich starań, żeby się trzymać
tych uwag zgłaszanych z terenu, natomiast wszyscy nauczyciele w Polsce i uczniowie dostali odpowiedź:
właściwie mamy was w nosie, bo robimy w jeszcze szerszym wydaniu, powielamy coś, co wzbudziło
kontrowersje już w informatorze, prawda? Więc to też jest zgrzyt. IDI_biologia_1_M
Reprezentanci zespołu przedmiotowego z fizyki wskazywali, iż zastosowany arkusz spełniał
sformułowane przez nich wymogi tylko częściowo.
Mianowicie arkusz, który został użyty w realizacji matury 2015 jest arkuszem przygotowanym w całości
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. On tylko w części spełnia wymogi, jakie myśmy sobie założyli
w tych naszych zasadach, ale powiedzmy, że w gruncie rzeczy generalny zarys kształt tej matury został
zachowany, no, bo musiał, bo to są odpowiednie rozporządzenia i zasady tam określone i zadania, które
tam zostały użyte na pewno są zadaniami bardzo podobnymi do tych, które były używane wcześniej.
Zadaniami o właściwie znikomym stopniu takiej trudności, właściwie, które nie powinny sprawiać
żadnej trudności. Teraz jak Ci porówna wyniki tej matury z maja i tej naszej matury próbnej, czyli
mówiąc inaczej, mimo że to były dwa różne poziomy, bo jednak matura próbna była zdecydowanie
trudniejsza. IDI_fizyka_2_M
W przypadku geografii jeden z respondentów wskazywał na istotne rozczarowanie środowiska
nauczycielskiego zastosowanym arkuszem, który w jego opinii nie wpisywał się w wypracowaną
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koncepcję przedstawioną wcześniej w informatorze oraz przetestowaną w pilotażu i podczas matury
próbnej.
Projekt wypracował ciekawą formułę matury, niestety nie została ona wprowadzona w życie, to znaczy
- majowy arkusz maturalny nie wpisał się w wypracowaną koncepcję. Odbiegał od niej nie tylko
merytorycznie, ale także metodologicznie. Nie wiem czy to porażka projektu, czy fantazja CKE, ale Strona | 53
nauczyciele czuli się oszukani. Ci, którzy wiedzieli, że brałam udział w projekcie pytali się dlaczego
matura nie była taka jak podawały informatory lub pilotaże, a ja nie potrafiłam im tego wyjaśnić.
IDI_geografia_2_K
Dla części respondentów sytuacja znacznej rozbieżności między ich koncepcjami a rzeczywistym
kształtem arkusza była bardzo niekomfortowa i uznawana jest za jeden ze słabych punktu projektu.
Jako dotkliwy przedstawiany jest fakt braku chęci skonsultowania arkuszy stosowanych na egzaminie
maturalnym z członkami zespołów przedmiotowych dysponujących ogromną wiedzą w tym zakresie.
To stworzyło pewną, powiedziałbym, dyskomfortową sytuację, dlatego że można powiedzieć w oczach
opinii publicznej mój zespół odpowiadał za przygotowanie wszystkiego: i za maturę próbną i za
przykładowy arkusz i za informator, bo jednym słowem my byliśmy tymi, na których się kierował wzrok
jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie kto nad tym pracuje, natomiast właściwa matura poszła zupełnie
poza naszą wiedzą, bez najmniejszej konsultacji. I to uważam, że jest co najmniej niezrozumiałe. I też
nikt nam tego nie wytłumaczył. Myślę, że… znaczy pomijając coś, co człowiek traktuje jako niemiłe, to
nie jest dobre, po prostu nie jest dobre dla efektu końcowego, bo nieważne na ile nasze opinie byłyby
wzięte pod uwagę, na ile nie, ale myślę, że przynajmniej powinniśmy mieć zagwarantowane ich
sformułowanie. IDI_biologia_1_M
Rozbieżności pomiędzy wizją sformułowaną w informatorze czy maturze próbnej a kształtem matury
zrealizowanej w 2015 r. zauważali również nauczyciele-egzaminatorzy, którzy również odbierali to
jako rozczarowanie.
To wie pani pod jakim kątem. Po prostu trudno mi jest powiedzieć coś pozytywnego, ale ogólnie też:
inaczej wyglądała próbna matura, na coś innego zwracaliśmy uwagę, trochę inaczej niż po prostu
opisywane w tym… inaczej wygląda prawdziwa matura niż opisywana w informatorze, także sam
informator mi tak jakoś nie podszedł (…) Informacji ogólnie mało, pokazany typ zadań, wiemy dobrze,
że to już zupełnie inaczej wygląda w prawdziwej maturze, że teoretycznie no typ zadań może i się
zgadzał, ale było przedstawiane całkiem… jednak różniła się ta matura naprawdę od tego co oni tam…
jest przedstawione w tym informatorze. To jest za mało dla nauczyciela, bo ja bazowałam na tym i tak
jak mówię, musiałam zmienić tutaj no właściwie na 3 miesiące przez maturą spojrzenie na niektóre
rzeczy i nie do końca mi się to podobało też po prostu, że tak powiem, poczułam się zrobiona w butelkę
troszeczkę. TDI_fizyka_1_K
Z perspektywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wykorzystanie wypracowanych arkuszy podczas
rzeczywistej matury nie było możliwe ze względu na to, iż były one testowane na klasach, które miały
zdawać maturę w 2015 r. Kontakt z zadaniami uczniów klas maturalnych wykluczył możliwość
ponownego zastosowania opracowanych zadań podczas egzaminu z obawy przed ich identyfikacją
i szybkim udostępnieniem.
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Prosta sprawa, wie Pan, my testowany tym zadań przeprowadziliśmy w październiku (…)Czyli na tych
uczniach, którzy by zdawali maturę (…) Chodzi o utajnienie zadań. (…)Nie ma w dzisiejszych czasach to
nawet wąska grupa w ciągu jednego dnia może rozdystrybuować na cały świat. IDI_kadra
Tym niemniej wypracowane zadania są przechowywane w banku zadań Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, archiwizowane i prawdopodobnie zostaną wykorzystane za 2-3 lata, kiedy już Strona | 54
wspomnienia ze zrealizowanego pilotażu ulegną zatarciu.
I niewiele zostało, a jak zostało to czeka na zapomnienie społeczne i wtedy (…) No tutaj za jakieś 2-3
lata będzie można wykorzystać. (…) One są archiwizowane i po prostu przyjdzie czas taki, że będzie
można po nie sięgnąć. IDI_kadra

6.2.4.2.

Cel szczegółowy nr 2. Przygotowanie metodyki i procedury oceniania arkuszy
egzaminacyjnych, zawierającej część wspólną i części specyficzne (przedmiotowe)
Jak już wskazano powyżej najważniejsza zmiana w metodyce i procedurze oceniania arkuszy
egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów dotyczyła przejścia z oceniania analitycznego na ocenianie
holistyczne, które waloryzuje postępy w dochodzeniu do prawidłowego rozwiązania. Ponadto w
przypadku poszczególnych przedmiotów wprowadzano pomniejsze specyficzne zmiany związane np. z
procedurą oceny wypracowań w historii czy wiedzy o społeczeństwie.
W przypadku prawie wszystkich przedmiotów wypracowana metodyka i procedura oceniania arkuszy
egzaminacyjnych oceniana jest pozytywnie. Respondenci podkreślają, że doświadczenie
najważniejszego testu procedury, czyli egzaminu maturalnego zrealizowanego w maju 2015 r.
potwierdzają ich pozytywne opinie.
To znaczy tak: jeśli chodzi o metodologie oceniania, to akurat tutaj na gruncie historii nie było jakichś
strasznych fundamentalnych zmian. To znaczy powiem w ten sposób: moim zdaniem, powtórzę się,
moim zdaniem to co żeśmy przygotowali, udało się to wszystko wcielić w życie i przeprowadzić.
Doświadczenie matury 2015, nowej matury 2015 jest moim zdaniem doświadczeniem dobrym
i pokazującym, że to cośmy przygotowali, dało się wcielić w życie i wykonać. Okazało się, że nie ma tutaj
jakichś takich pomysłów, które się nie zrealizowały, tak? albo których nie można było zrealizować w
skali masowej. IDI_historia_1_M
Tym, co oceniane jest jako najtrudniejsza z wprowadzonych zmian jest ocenianie holistyczne. Jego
wprowadzenie i relatywnie płynne zastosowanie przez egzaminatorów jest postrzegane jako przełom.
W przypadku niektórych przedmiotów respondenci wskazują, iż nie metodologia ta nie sprawiała
egzaminatorom żadnego problemu.
Sprawdziły się, bo w tym roku przecież sprawdzaliśmy tę maturę, tak, według tych nowych zasad,
między innymi z uwzględnieniem oceniania holistycznego. No ja byłam przez cztery dni, przez sześć dni,
my w piątek po południu zaczynaliśmy sprawdzanie, a kończyliśmy wieczorem w niedziele, cały czas z
grupami, a grupy sprawdzające to zespół nauczycieli egzaminatorów. Po pierwsze nie mieliśmy żadnych
problemów, żeby wytłumaczyć, na czym polega ocenianie holistyczne, na czym polegają zmiany w
ocenianiu, to po pierwsze, tak, po drugie no obserwowałam jak sprawdzanie przebiega. Przebiegało
sprawnie, płynnie, tak, nie było tutaj jakichś zaskoczeń, że coś nam nagle skrzeczy, tak, nie przystaje do
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zadania, więc myślę, że to się wszystko sprawdziło, no i chyba o to chodziło, żeby, z dużym niepokojem
się do tej sesji przyglądaliśmy, bo to była przecież pierwsza sesja, która mogła pokazać, prawda, że coś
jest nie tak i że trzeba to będzie modyfikować. IDI_geografia_1_K
Tym niemniej część respondentów wskazuje, iż oni sami mieli problem ze zrozumieniem w pełni
holistycznego oceniania i, że jest to założenie, którego pełna implementacja wymaga czasu.
Strona | 55
Metodologia oceniania – tu jest koncepcja zupełnie innej oceny, to znaczy oceny nie czynnościowej, że
tam powiedzmy każdy element jest albo go nie ma, tylko raczej budowania rozwiązania problemu, czyli
coś, co musi być i później kolejne kroki w tym rozwiązaniu, taki bardziej holistyczny czy troszkę innego
typu, to jeszcze w tej chwili się przebija, to znaczy ja jestem zwolennikiem tego. Uważam, że on bardziej
ocenia właściwie, we właściwy sposób, wiedzę i umiejętności z przedmiotu, czyli z fizyki. Nie byłem
fanem tego. Na początku trochę to mi się tak wydawało dziwne, ale tu nawet były pewne stwierdzenia,
że tak to powinno być to się do tego zespół dostosował i opracowaliśmy coś, co wydaje mi się bardziej
sensowne nawet, także tutaj gdybym na samym początku miał tak zrobić, to nie byłbym wcale takim
zwolennikiem, ale to teraz widać, że duża część ludzi, która bardzo jest do tego przyzwyczajona, a
jeszcze nie wszyscy tego czują i tutaj jeszcze długo, długo będzie zanim wszyscy, czy jakaś tam część się
do tego, że to się zmieni, jeżeli się zmieni. No trochę się zmieniło, bo to już chociażby przez sam fakt, że
była taka matura próbna, coś, więc tak nie można się z tego zupełnie wycofać, ale jest to problemem
nawet dla niektórych egzaminatorów, którzy prowadzą, sprawdzają tą nową maturę. IDI_fizyka_3_M
Prawie wszyscy respondenci jednak podkreślają, iż nowe podejście jest lepsze i pozwala rzetelniej
sprawdzać egzaminy maturalne oraz uczciwiej oceniać maturzystów.
W tej chwili przy tym podejściu holistycznym my wiemy, że powiedzmy za te trzy punkty zdający musiał
kilka rzeczy wykonać i ja mając schemat oceniania i częstość występowania punktacji jestem w stanie
określić ich umiejętność lub ich braki. Czyli ten nowy system oceniania na pewno ta metodologia jest
myślę, że no jest inna niż do tej pory i w mojej ocenie lepsza. IDI_fizyka_1_K
No ja uważam, że zrobiliśmy wszystko żeby było to zrobione, że tak powiem uczciwie w stosunku do
maturzystów, żeby nie było sytuacji takich, że są oceniani no metodą paznokciowa, bo się takie słowo
pojawiło, albo nie i ma punkt albo nie ma tylko musieliśmy przygotować nauczycieli egzaminatorów do
takiego szerszego spojrzenia, czyli spojrzenia, w jakim stopniu zostały spełnione główne cele
postawione w zadaniu, prawda. Ta zasadnicza trudność zadania no została spełniona czy nie, bo
zadania na nowym egzaminie są zadaniami no nie takimi krótkimi, prostymi, tylko są to zadania no
badające umiejętności złożone, no, więc tutaj do tego trzeba troszeczkę podjeść inaczej, bo nowy
egzamin sprawdza w sumie to, co jest w podstawie programowej w sensie wymagań, prawda.
IDI_chemia_2_K
Opór ze strony środowiska nauczycielskiego wobec wypracowanych rozwiązań potwierdzają
respondenci telefonicznych wywiadów pogłębionych – egzaminatorzy, którzy brali udział
w szkoleniach dla egzaminatorów. Tym, co wzbudzało i nadal wzbudza najwięcej wątpliwości jest
właśnie holistyczne ocenianie. Respondenci uważają, iż jest ono bardziej uznaniowe.
Nie uważam, akurat nie jestem zwolennikiem tego, kompletnie, nie w przypadku tego przedmiotu, bo
często właśnie mówię, to daje tą… niestety tą dowolność egzaminatora, który będzie bardziej
wyrozumiały, że tak powiem, który będzie widział w szerszym zakresie, tak? bo mi się wydaje, że ja

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wiem, że on chciał tutaj dotrzeć ten uczeń do tego, no ale już mu czasy zabrakło i takie
usprawiedliwianie. Albo będzie ktoś kto stwierdzi, że on nic tu nie widzi i no nie sprawdza się, nie fizyka.
Fizyki matematyki nie można w ten sposób oceniać, nie te przedmioty. TDI_fizyka_1_K
Zdaniem części respondentów-egzaminatorów ocenianie holistyczne działa wyraźnie na korzyść
ucznia i dzięki tej metodzie oceniania prace, które w starym systemie dostałyby mniej punktów teraz Strona | 56
zyskują.
Wie Pani, co, przez to ocenianie holistyczne, na tym żeśmy się dużo zastanawiali właśnie na tym
szkoleniu, bo patrząc na to holistyczne, z tego holistycznego punktu widzenia to po prostu no dawaliśmy
tym dzieciom punkty, nawet za rzeczy, które gdyby nie brać pod uwagę tego holistycznego pewnie by
dzieci punktów nie dostały, o tak, także to jest na pewno na korzystać ucznia i oceniając wypracowania
na końcu żeśmy czasami własne widzieliśmy jakieś tam kontrowersje, zastanawialiśmy się czy ta praca
jest dobra, czy ta praca jest średnia, czy ona jest gorsza, to na końcu padło stwierdzenie – biorąc pod
uwagę ocenianie holistyczne, oceniamy to na wyżej. I także to ocenianie holistyczne na pewno jest na
korzyść ucznia. Bo to się patrzy prawda na taką ogólną pracę, czy ona jest słaba, czy ona jest dobra i
tutaj pewne rzeczy się takie ogólne bardzo bierze pod uwagę, także jest to z korzyścią dla ucznia i na
pewno patrząc przez pryzmat oceniania holistyczne dawaliśmy więcej punktów. TDI_historia_1_K
Przedmiotem w odniesieniu do którego wprowadzenie oceniania holistycznego do oceny
wypracowania budzi kontrowersje jest wiedza o społeczeństwie. Przy stosowanej dotychczas
metodologii oceniania analitycznego uzyskanie punktów z wypracowania nie było zbyt trudne,
wystarczyło w pracy zawrzeć słowa klucze, za których zastosowanie choćby całkowicie w oderwaniu
od kontekstu otrzymywało się punkty. Wprowadzenie holistycznego oceniania pozwala spojrzeć na
pracę całościowo i uniemożliwia przyznanie jej punktów za szczątkowe wykorzystanie pojęć.
W rezultacie zmiana sposobu oceniania doprowadziła do tego, iż średnie oceny z egzaminu
maturalnego z WOS-u były w 2015 r. znacznie niższe niż w poprzednich latach. Jeden z respondentów
podsumowuje sytuację następująco:
(…) tak naprawdę egzaminatorzy wyszukiwali w tekście pojedynczych fraz, pojedynczych słów czasami
nawet, punktowali i zbierali z tego punkty, które dawały jakąś tam punktację finalną. Teraz chodziło o
to, aby spojrzeć na pracę globalnie, wyszukiwać jej mocne, słabe strony, sprawdzać jak ona się plasuje
względem pewnego wzorca modelowego rozwiązania i ile do tego wzorca brakuje i jakby wycenić w
ten sposób wypracowanie. To jest trudne, bo to daje dość duże możliwości arbitralnego trochę
decydowania o licznie punktów, ale dlatego wprowadziliśmy pewne mechanizmy, które miały
kontrolować to, a więc najpierw próba splasowania pracy na poziomy, jeden z trzech poziomów,
a potem w ramach poziomu jeszcze sprawdzenie detali, to znaczy błędy merytoryczne, błędy językowe,
selekcja informacji, która powodowała, że w ramach danego poziomu ta praca mogła jeszcze nieco być
wyżej wyciągnięta albo też mogła być obniżona ze względu na defekty w tych trzech obszarach, czyli
selekcji informacji, wartość merytoryczna i wartości językowe czy poprawność językowa. To podczas
szkoleń też była… było mnóstwo zapytań czy to zda egzamin. Jak się okazuje, jak widzimy rozkłady
wyników, w tym roku akurat rozkład wyników jest taki że 2/3, dokładnie 67% zdających w skali kraju
otrzymało 0 punktów za wypracowanie. To pokazuje, że ocenianie holistyczne wymusza trochę inne
podejście. Przy analitycznej gdyby otrzymywali punkty pewnie też niewielkie, ale jednak jakieś by
otrzymali, przy holistycznej znaczy, że nie spełniają pierwszego podstawowego poziomu w ogóle, czyli
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praca jest albo nie na temat w ogóle albo zawiera bardzo dużo ogólników, bez szczegółów albo jest to
praca, która tylko ma jakieś pojedyncze elementy rozproszone zupełnie, które się nie składają na całość,
wówczas oni otrzymują 0 punktów. I to mogło być szokiem dla zdających, wypracowania z WOS-u z
reguły były plasowane na poziomie 40% punktów, a teraz średnia wyszła nieco poniżej 20%.
IDI_WOS_2_M
Radykalna zmiana w ocenianiu budziła opór w środowisku i największym wyzwaniem było
przekonanieegzaminatorów do jej celowości, także podczas realizowanych w ramach projektu szkoleń.
Największym problemem tak jak mówię było przekonanie, pokazanie tym egzaminatorom tych zmian
i zachęcenie ich do tego, znaczy zachęcenie, tak żeby oni to przyjęli, żeby i potem to realizowali. Jakby
przekonanie, przekonać ich do tego, do tej nowej koncepcji. To tak jak na samym początku
powiedziałem ocenianie analityczne, mówiliśmy o wypracowaniu, ocienianie analityczne
wypracowania to, co się już sprawdziło i wszyscy byli do tego przekonani, a tutaj była rewolucja
w przypadku wiedzy o społeczeństwie, była wielka zmiana i największym problemem było przekonanie
nauczycieli do tego, a w tym przypadku szkoleń przekonanie egzaminatorów. To nawet w trakcie tych
szkoleń o pojawiały się tez wątpliwości czy to jest potrzebne i w jakim celu, czy to jest potrzebne, jeśli
to co do tej pory było dobre. Więc to był ten problem największy. IDI_WOS_1_M
W związku z wynikami egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w 2015 r. ocena zmiany
sposobu oceniania nie jest jednoznaczna. Z jednej strony pojawiają się sugestie dotyczące
doprecyzowania sposobu oceniania matur.
Na tym, znaczy w momencie, kiedy one powstawały, my tworzyliśmy te metodologie to było takie
tworzenie dość jakby teoretycznie, bez sprawdzenia tego w praktyce. I dopiero w praktyce, kiedy
najpierw ćwiczyliśmy, czy sprawdzaliśmy te próbne testowanie, a potem, a teraz w maju, kiedy odbyła
się matura właściwa, no to wtedy dopiero z tej perspektywy mogę to ocenić, czyli ta metodologia
oceniania matur w przypadku WOS-u wymaga jeszcze jednak doprecyzowania. Nie wszystko
przewidzieliśmy, to znaczy w przypadku oczywiście mówię cały czas wypracowania, bo w przypadku
zadań czysto testowych to tutaj problemów nie było, bo tutaj właściwie się nic nie zmieniło, natomiast
największe zmiany były w opracowaniu i tutaj no myślałem, że punktu widzenia pewne jeszcze
doprecyzowania byśmy wprowadzi. IDI_WOS_1_M
Z drugiej respondenci sygnalizują również fakt, iż egzamin maturalny z WOS-u był traktowany jako
bardzo łatwy i należało przywrócić mu odpowiednią rangę.
Z punktu widzenia nauczycieli-egzaminatorów tegoroczny egzamin był jednak bardzo trudny zwłaszcza
przy uwzględnieniu, iż w nowej formule niezdanie egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wpływa
na fakt zdania lub nie egzaminu maturalnego. W przypadku części uczniów powoduje to, iż podchodzą
do egzaminu z marszu i potem otrzymują bardzo niskie wyniki.
(…) że też te zagadnienia jak później nie rozmawialiśmy z nauczycielami są dosyć takie trudne, nie każdy
uczeń tak naprawdę posiada taką szeroką wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie i te dzieci po prostu
wykładają się na niektórych pytaniach, bo nie wiedzą, o co chodzi. Była dla nich zbyt trudna. Ktoś, kto
się uczył cały rok i podchodził do tego poważnie, bo zależało mu na dostaniu się na dobre studia, no to
przygotowany był, nauczył się i zawsze jakaś tam dobrą ilość punktów zdobył, natomiast przeciętny
uczeń z wieloma rzeczami mógł sobie nie poradzić. Taki stopień trudności był dosyć myślę duży, no może
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nie za wysoki, nie jakiś tam strasznie wysoki, ale duży. Dla przeciętnego ucznia po prostu, tak. I ja myślę,
że tutaj można byłoby troszeczkę, pewnie to tak od razu się nie stanie, pierwszą rzeczą, którą zmienić
to to, żeby była, ta matura decydowała o tym, że się zdaje, że się nie zdaje, a druga, żeby jednak no tak
troszeczkę te pytania były bardziej przystępne dla tych, dla młodzieży. TDI_WOS_1_K
Strona | 58
6.2.4.3.

Cel szczegółowy nr 3. Przygotowanie propozycji 6 informatorów przedmiotowych z biologii,
chemii, fizyki, geografii, historii i WOS
Wszystkie zespoły przedmiotowe wypracowały propozycję informatorów przedmiotowych
z poszczególnych przedmiotów zawierających informacje o strukturze egzaminu oraz przykładowe
zadania maturalne. Informatory zostały zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w lipcu 2013 r., a więc w terminie przewidzianym w rozporządzeniu.
Ogólna ocena informatorów przez przedstawicieli wszystkich zespołów przedmiotowych jest
pozytywna. Respondenci wskazują, iż spotkały się z przychylnym przyjęciem.
Jeżeli pyta mnie pani o informator, to oceniam go bardzo dobrze, bardzo wysoko. On się spotkał
z pozytywnym odbiorem, niektóre jego części zostały uznane za takie, powiedziałbym, nowatorskie, na
przykład słownik pojęć, który został przez nas umieszczony w tym informatorze, który ma doprecyzować
pewne sformułowania, które zostały w tym informatorze użyte, to jest pierwsza sprawa.
IDI_historia_1_M
Ponadto przedstawiciele zespołów wskazują, iż taki materiał był bardzo potrzebny zarówno dla
uczniów jak i nauczycieli w celu ukierunkowania cyklu nauczania na zmienione wymagania maturalne.
Zamieszczenie arkuszy maturalnych zawierających przykładowe realizacje uczniowskie oraz koncepcję
ich oceniania pozwalało dodatkowo na poznanie logiki zmian w egzaminie maturalnym.
No te materiały informacyjne też oceniam wysoko. Miały zaprezentować rodzaje zadań przede
wszystkim, informator miał przedstawić, jaka jest koncepcja egzaminu. Zostało to przedstawione jasno
i czytelnie tutaj w każdym informatorze jest mniej więcej podobna informacja, prawda, jakie są, jaka
jest koncepcja tego egzamin z tego przedmiotu. No to jak wiemy w tym roku zmieniła się sytuacja,
każdy absolwent liceum musiał wybrać jeden przedmiot rozszerzony, więc musiał mieć dostępną tą
informację o egzaminie. No i ponieważ do egzaminu przystąpili po raz pierwszy uczniowie, którzy już
przestępowali do nowego egzaminu gimnazjalnego, no to również chcieliśmy im pokazać, jakie będą
typu i rodzaje zadań sprzedające właśnie ich wiadomości i umiejętności. Pokazaliśmy w tych
materiałach również przykłady realizacji uczniowskich, bo te materiały były testowa, jeśli chodzi o
zadania, pokazaliśmy przykłady pełnym odpowiedzi, niepełnych odpowiedzi, ocenianych na 100%
punktów, tylko częściowo ocenianych, prawda, przy tej maksymalnej liczby punktów żeśmy nie
przyznawali, wyjaśnialiśmy przy okazji, dlaczego tych punktów nie ma. Ja sądzę, że jako materiał taki
no, ja wiem, informacyjny dla uczniów i nauczycieli to był bardzo dobry materiał. IDI_chemia_2_K
Ocena informatorów przez ich potencjalnych odbiorców nauczycieli-egzaminatorów nie jest
jednoznaczna. Z jednej strony podkreślana jest jego czytelność i przystępność.
No też przypadł mi do gustu. Był bardzo czytelny moim zdaniem, przystępnie też to wszystko
opracowane, pewne rzeczy też można było jak gdyby tak do wglądu ucznia i to też nie było dla nich
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jakaś taką wielką trudnością, także naprawdę no przyznam, że po raz pierwszy nie miałam jakichś takiej
wątpliwości, do nikogo pretensji, umiałam sobie z tym poradzić wszystkim bez problemu.
TDI_WOS_1_K
Z drugiej strony egzaminatorzy wskazywali, iż informator jest bardzo teoretycznym materiałem i dużo
przydatniejsze była dla nich możliwość „przećwiczenia” sprawdzania matury w praktyce na Strona | 59
szkoleniach.
Szczerze mówiąc to ten informator jest przydatny mi w niewielkim stopniu. Znaczy może nie… źle
ujęłam, korzystam z niego w niewielkim stopniu. Dla mnie bardzo przydatne jest udział w samym w tym
szkoleniu, które było, ale w samym szkoleniu przed poprawianiem arkuszy egzaminacyjnych, tej
matury, to jest dla mnie bardzo cenne, natomiast ten informator, ja go przeglądam, ale nie za bardzo
z niego korzystam, o.
Badacz:
A dlaczego? czy tam te informacje, które są zawarte, są z Pani punktu widzenia niewystarczające?
Badana:
Nie, nie, nie, są… bardzo dobrze to jest ujęte, bo można się przyjrzeć każdemu zadaniu, ale kiedy ja
w praktyce to już przerobię sobie na poprawianiu, to wtedy ten informator już ma dla mnie mniejsze
znaczenie. TDI_geografia_1_K
Tym co zostało uznane przez respondentów – członków zespołów przedmiotowych za barierę
osiągnięcia tego celu szczegółowego był harmonogram pracy nad informatorem. Materiał musiał
zgodnie z rozporządzeniem zostać publicznie ogłoszony w lipcu 2013 r., a zespoły rozpoczęły pracę
w listopadzie 2012 r. Harmonogram nie pozwalał na dokładne przetestowanie zadań zamieszczonych
w informatorze, pilotaż arkuszy realizowany był później. Z drugiej strony ze względu na oficjalny
charakter dokumentu koncepcja sformułowana w informatorze nie mogła ulegać radykalnym
zmianom, co utrudniało uwzględnianie wniosków z pilotażu.
(…) informator jest chyba nie do końca spełnia swoją rolę, bo informator chyba nie powinien być
stworzony, jako pierwszy i to jest moja taka największa uwaga, że informator powinien powstać
dopiero po jakiejś tam porcji pilotażu, czyli po przeprowadzonym pilotażu wśród uczniów, czy
nauczyciele sobie radzą, czy rozumieją, czy pytania są dobrze skonstruowane i te najlepsze pytania
powinny iść wtedy do informatora, a myśmy to zaczynali, od, bo ponieważ musiał się pojawić
informator, to, co Pani napisałam, że projekt powinien się zacząć przynajmniej rok wcześniej i wtedy
informator był jakimś takim i ta próbna matura byłaby dwoma podsumowaniami prawda, tego
projektu. Natomiast zaczęcie od informatora spowodowało, że w informatorze, że myśmy potem
dopiero się zorientowali, że w informatorze nie ma pewnych zadań, które chcielibyśmy wprowadzić do
matury. Prawda, że później dopiero powstawały jakieś typ zadania, którego myśmy w informatorze nie
umieścili i było nam potem naprawdę bardzo trudno to zadanie gdzieś tam włożyć do matury.
IDI_geografia_2_K
Niektórzy respondenci wskazywali, iż opublikowanie informatora na początku cyklu przygotowującego
do matury nie pozostawiało zarówno uczniom jak i nauczycielom wystarczającej puli czasu do
dostosowania sposobu nauczania do wymagań egzaminacyjnych.
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Moim zdaniem to i tak już jest trochę późno, bo nauczyciele skoro już zaczynają uczyć, to tak jakby na
ostatnia chwilę wiedzą jak do czego mają uczyć. To w zasadzie moim zdaniem to gdyby projekt był taki,
to lepiej by było jakby się ukazało no rok wcześniej z jakimś przypominaniem materiałów właśnie w
2013 grudniu znowu. Przypomnieć, tak, bo to znowu jak się za wcześniej ukaże to tak jak podstawa
programowa – ukazała się dużo wcześniej i nagle się okazało, że ludzie zauważyli, że ona jest, nie
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wiedząc, że ona już była parę lat wcześniej. IDI_fizyka_3_M
Podobne zarzuty zgłaszali również nauczyciele- egzaminatorzy, którzy zaznaczali, iż nie mieli szansy
dobrze ukierunkować procesu nauczania od pierwszej klasy nowego rocznika maturzystów.
No pomijając fakt, że się pojawił zbyt późno też, nie? bo już rok uczyliśmy. Nie wiedzieliśmy czego mamy
uczyć, bo nie wiedzieliśmy jak matura będzie wyglądała. TDI_fizyka_1_K
Problemem zgłaszanym przez respondentów – członków zespołów przedmiotowych był także styl
pracy nad informatorem oraz oczekiwania formułowane ze strony Zamawiającego. Na początku
projektu członkowie zespołów przedmiotowych przekonani byli, iż mają dużą dowolność
w kształtowaniu informatora, natomiast po przedstawieniu autorskich propozycji okazało się, iż ma on
być zbliżony do informatora uprzednio opracowanego dla egzaminu gimnazjalnego.
Potem życie pokazało, że nasz pomysł na informator, nad którym oczywiście pracowaliśmy dość długo,
nie był zgodny z pomysłem CKE, które zamawiało całe działanie projektu, no i ostatecznie jak zwykle
w takich okazjach, zamawiający narzuca swoje rozwiązania, w związku z czym no w sumie można
powiedzieć, po 3, 4 miesiącach naszej pracy okazało się, że trzeba to bardzo mocno zmienić, bo nikt
nam tego nie powiedział od samego początku. (…) Informator, który… no ostatecznie okazało się, że
dla egzaminu maturalnego ma wyglądać w strukturze swojej bliźniaczo do informatora innych
materiałów dla egzaminu gimnazjalnego. No dobrze, no ale to można było powiedzieć na wstępie,
prawda? Jeżeli ktoś miał tego świadomość, to byśmy jakby z czego innego i z innych punktów wyszli,
inaczej byśmy nad tym pracowali. Ja nie mówię, że to pogorszyło jakość ostatecznego wyniku, bo
pewnie nie, natomiast no kosztowało dużo więcej pracy, a przy okazji również nerwów, no bo człowiek
nie lubi robić czegoś, co później musi zmieniać z powodów niezależnych od niego, prawda?
IDI_biologia_1_M

6.2.4.4.

Cel szczegółowy nr 4. Przygotowanie 4 przykładowych arkuszy maturalnych z każdego
przedmiotu
Każdy zespół przedmiotowy opracował zestaw zadań ustrukturyzowany w 4 arkusze. Pierwszy z tych
arkuszy przedstawiony był w informatorze maturalnym, drugi stanowił arkusz pokazowy upubliczniony
w grudniu 2013 r. Trzeci stanowił arkusz zastosowany podczas matury próbnej w grudniu 2014 r.,
natomiast czwarty teoretycznie powinien stanowić arkusz do zastosowania podczas rzeczywistego
egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym.
Respondenci – przedstawiciele grup z wszystkich przedmiotów podkreślali, iż sam proces pracy nad
tworzeniem arkuszy był bardzo kreatywny. Z jednej strony było to zadanie indywidualne, gdyż każdy
członek zespołu osobiście był odpowiedzialny za wypracowanie pewnej puli zadań. Z drugiej jednak
podczas pracy nad zadaniami silnie wykorzystywana była dynamika grupowa, pozwalająca na ich
udoskonalenie.
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Myślę, że każda grupa organizowała się sama. Ja mogę powiedzieć z moją grupę, tak, jak to wyglądało
w naszej grupie. My po prostu przywoziliśmy zawsze pulę zadań z namiarem. Potem odbywała się
wspólna dyskusja nad każdym zadaniem, schematem i kartoteką tego zadania, czyli czy to zadanie
przystaje ściśle do wymagań. No bardzo mozolna, żmudna praca, tak. Zadania były poprawiane albo
na miejscu, albo po prostu odrzucane, jeśli wiedzieliśmy, że nie można z nimi dalej pracować, ale
Strona | 61
wszyscy nad tym pracowali, cały zespół, także, i tu taka była pełna mobilizacja. IDI_geografia_1_K
Tym co stanowiło trudność w osiągnięciu tego celu, był wielokrotnie już wcześniej podkreślany,
problem z czasem. W niektórych zespołach, jak np. w fizyce, która przez długi czas funkcjonowała
w ograniczonym składzie, członkowie zespołu nie byli w stanie wypracować oczekiwanej liczby zadań
przewidzianej w projekcie na zespoły sześcioosobowe.
No i rzeczywiście z przyczyn formalnych ten niedoczas to była jedna, o której jeszcze będziemy mówić,
natomiast druga rzecz to rzeczywiście to, że zadania, które były rozpisane na poszczególnych sześciu
członków tego zespołu, między innymi, między innymi konstrukcja zadań, które miały być używane do
arkusza pokazowego, czy jako przykładowe zadania w informatorze, ta konstrukcja była niemożliwa,
ponieważ no była jedna osoba, potem była druga osoba, która miała określona liczbę zadań do
wykonania, zadań tych takich egzaminacyjnych, a więc poza to nie mogliśmy w żaden sposób wyjść.
Potem doszedł, doszło dwóch kolejnych członków i oni też to, że tak powiem uzupełniali, natomiast no
na przykład w pierwszym roku naszej działalności, po koniec roku okazało się, że dwóch członków
zespołu miało do zrealizowania recenzje określonej liczby zadań i te recenzje właściwie byłyby prawie
niemożliwe do wykonania, ponieważ nie było odpowiedniej puli zadań. IDI_fizyka_1_K
Kolejnym problemem sygnalizowanym przez wielu respondentów z różnych przedmiotów było błędne
założenie przedstawione na początku projektu, iż część zadań do arkuszy pobierana będzie
z funkcjonującego w ramach innego projektu tzw. banku zadań. Miało to odciążyć zespoły
przedmiotowe, które zobowiązane byłyby do wypracowania tylko części zadań. Ostatecznie jednak
okazało się, że nie ma możliwości pobrania zadań z banku i stworzenie wymaganej dla czterech arkuszy
liczby zadań zostało scedowane na członków zespołów projektowych.
Czy jakieś problemy? To znaczy, nie było jakichś większych problemów. Nie mogę powiedzieć, że były
jakieś, takie, które. A, może jedynie to, że na początku byliśmy poinformowani, że nasze, że arkusze
będziemy konstruować z zadań pochodzących z banku zadań, ale tego banku przy CKE, i niestety to
jakoś nie zadziałało. Nie było tej współpracy między nami, a bankiem zadań. W zasadzie bazowaliśmy
tylko i wyłącznie na tych zadaniach, które zrobiliśmy sami. W zasadzie zrobiliśmy ich bardzo dużo,
nawet więcej niż to było wymagane w projekcie. IDI_biologia_2_K
Jedna z respondentek oceniła, iż brak porozumienia z bankiem zadań wpłynął na obniżenie
różnorodności zadań, gdyż siłą rzeczy były one wypracowywane przez grupę osób o spójnej wspólnej
wizji.
Później się nagle okazało, że porozumienie między bankiem zadań a grupą projektową jest właściwie
żadne, czyli do końca projektu nie udało nam się nic w banku zadań uzyskać, no i był kłopot, bo jeżeli
grupa ludzi w liczbie 5, 6 tworzy wszystkie zadania, tak? To one siłą rzeczy zaczynają być podobne do
siebie i robi się kłopot, prawda? Jeżeli ktoś ma jakiś schemat w głowie, że tak to zadanie ma wyglądać,
to trudno jest się przebić z czymś innym. Dlatego no moim osobistym zdaniem to jest to, że troszeczkę
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za dużo jest powielania tego co było kiedyś, tak? Za mało trochę nowatorstwa. No i tak bardzo liczyliśmy
na ten bank zadań, który niestety do końca się nie uruchomił i to był kłopot. IDI_chemia_1_K
Z drugiej strony brak dostępu do zadań z banku zadań wpłynął mobilizująco na członków zespołów.
W niektórych zespołach przedmiotowych (np. fizyka, biologia) wypracowano znacznie więcej zadań niż
było konieczne do zasilenia 4 arkuszy. W rezultacie w wyniku projektu wypracowano pewną Strona | 62
nadwyżkę zadań możliwych do wykorzystania czy to w ramach egzaminów maturalnych czy też na
potrzeby udostępnienia nauczycielom i uczniom do ćwiczenia umiejętności rozwiazywania zadań.
Nigdy nie odbyło się żadne spotkanie wspólne, chociażby przedstawicieli, to raz, po drugie prace „Banku
zadań” zaczęły się dużo wcześniej niż prace zespołu, który opracowywał założenia matury, po trzecie
przepływ informacji był wyłącznie od naszego zespołu w kierunku „Banku zadań”, w drugą stronę nie
było żadnego przepływu informacji. Efekt końcowy, o ile wiem, był taki, że z „Banku zadań”, z ich
propozycji w maju 2015 w ogóle nie skorzystano, tymczasem założeniem, o ile wiem, obu projektów
było to, żeby arkusz majowy powstał na bazie zadań opracowanych w banku zadań. Mogę powiedzieć,
że nasz zespół właściwie spróbował na sobie wypróbować tę oczekiwaną, pożądaną formułę tworzenia
arkusza. To znaczy wszyscy członkowie zespołu byli zobowiązani i to wynikało z założeń projektu, do
ułożenia iluś zadań. To mówię iluś, bo to nie były dla wszystkich te same liczby zadań, ale każdy z nas
w sumie ułożył tych zadań no małe kilkadziesiąt, tak to nazwijmy, małe kilkadziesiąt. Część z nich
została wykorzystana w informatorze, część poszła do tego arkusza pokazowego, natomiast z
pozostałych zadań my w zespole utworzyliśmy bank zadań, nasz wewnętrzny bank zadań, zupełnie
niezależny od tego z drugiego projektu i właśnie z tego banku zadań, gdzie każde zadanie zostało
opisane, sklasyfikowane, każde polecenie zadania zostało sklasyfikowane właśnie ze względu na i liczbę
punktów i wymagania ogólne i wymagania szczegółowe, które realizuje, a myśmy przekładali te
zadania do tego arkusza Excela, konstruując któryś z arkuszy, czy to matury próbnej czy tej matury
potencjalnej majowej 2015. IDI_biologia_1_M
Do puli niewykorzystanych zadań respondenci zaliczają także zadania sformułowane w ramach arkuszy
4 tzw. arkuszy majowych, czyli planowanych do wykorzystania podczas rzeczywistego egzaminu
maturalnego. Niewykorzystanie wyników pracy podczas rzeczywistego egzaminu odbierane jest
bardzo różnie przez członków poszczególnych zespołów. Dla jednych jest to zrozumiałe posunięcie
związane z koniecznością zachowania jak największej tajności przygotowywanych zadań. Co prawda
członkowie zespołów byli zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, jednak ze względu na
liczebność zespołów troska o tajność jest dla części respondentów zrozumiała.
Oczywiście z góry było wiadomo, że ten arkusz użyty być nie może z przyczyn właściwie takich
logistyczno – technicznych i wszystkich innych, no, bo nie spełniał wymogów no tajności, bo, mimo że
prace zespół były z zachowaniem wszystkich reguł tajności, to jednak mimo wszystko zbyt dużo osób
było uwikłanych w tą realizacje poszczególnych elementów, związanych z przygotowaniem takiego
arkusza, w związku z tym zadania trudno było uznać za na tyle poufne i znane wąskiej grupie żeby
mogły być użyte rzeczywiście w maturze, jako takiej. IDI_fizyka_2_M
Z drugiej strony część respondentów sygnalizowała, iż nigdy nie otrzymała jasnego komunikatu od
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, iż arkusze nie zostaną użyte dla realizacji rzeczywistego egzaminu
maturalnego.
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(…) wydaje mi się, że dokładnie do tej metodologii, a to ona dotyczy lat 2005-2014 wrócono przy
maturze 2015 i tutaj wydaje się, że jakby zupełnie nie zauważono, że założenia projektu były inne
i spokojnie, w milczeniu, bez komentarza, bez wyjaśnienia, wrócono do rozwiązań tradycyjnych. Znaczy
ja mogę zrozumieć, że CKE miało obawy po pierwsze czy nasze zespoły, 6 ich było, nie wszystkie jakby
równym frontem pracowały, czy one się wyrobią ze swoimi materiałami, no ale wydaje mi się, że można
było indywidualnie to potraktować. No bank zadań, chyba słusznie CKE nie uwierzyło, że wyrobi się na Strona | 63
czas, no tak, ale mimo wszystko ja tę procedurę tegoroczną no odebrałem jako w zasadzie pełną
kontynuację dotychczasowych rozwiązań. Szkoda, no bo była okazja, żeby jednak na przykład, jak
mówię, skorzystać z naszego arkusza, który był zrobiony jednak według innej formuły.
IDI_biologia_1_M
Niewłaściwa komunikacja celu przygotowania tzw. czwartego arkusza jest postrzegana jako czynnik
odbierający członkom zespołów przedmiotowych satysfakcję z pracy i udziału w projekcie.
(…) brakowało takiego jasnego określenia celu, bo my tak do końca nie wiedzieliśmy czy zadania
wypracowujemy, a które nie wchodzą do jakichś zestawów, czy one będą wykorzystane, czy one idą po
prostu gdzieś do szuflady. Jak się okazało nie były wykorzystane i stworzono arkusz zupełnie
niedopasowany do tego, o czym, co myśmy wypracowali. Czyli tak jakby projekt sobie, a Centralna
Komisja sobie. Zapełnienie nie skorzystała z tego, co myśmy zrobili i jeśli to jest porażka projektu, no to
on poniósł porażkę. IDI_geografia_2_K
Niewykorzystane zadania zarówno z dodatkowej puli jak i tzw. arkuszy majowych są przez
respondentów traktowane jako cenny zasób, który powinien zostać sensownie zagospodarowany np.
poprzez udostępnienie na stronach internetowych CKE w celu umożliwienia zapoznania się z nimi przez
uczniów i nauczycieli. Niektórzy respondenci deklarowali, iż podejmowali próby rozmowy
z przedstawicielami CKE na temat dalszego ich wykorzystania.
My mówimy w tej chwili o około 70 zadaniach wielopoleceniowych, z czego z grubsza połowę, taką
wystandaryzowaną w naszych różnych standaryzacjach wprowadzonych wcześniej, przekazaliśmy do
wykorzystania przez CKE, natomiast jakby drugą połowę, niewystandaryzowaną, przeznaczyliśmy do
internetu. Bo wydawało nam się, chyba słusznie, że wartościowszym zadaniem dla CKE do
potencjalnego zastosowania jest zadanie już wystandaryzowane, które po tej standaryzacji uległo
modyfikacji i zostało jakby z wykorzystaniem tej standaryzacji opracowane w nowszej, lepszej wersji.
Więc takie zadania trafiły, że tak powiem, do magazynu CKE, natomiast te drugie, no też spora porcja,
dobre 30 parę zadań, z intencją opublikowania w Internecie. Problem w tym, że nikt ich nie opublikował.
IDI_biologia_1_M
No i na końcu w końcu myśmy bardzo mocno w tej kwestii dociekali i chcieli, żeby ona była w jakiś tam
sposób rozstrzygnięta, mianowicie, żeby te zadania po prostu nie zniknęły, no to z tego tak zwanego
arkusza majowego, czy jak myśmy to nazywali arkusz drugiego właśnie i wszystkich innych zadań, które
jeszcze w pracy zespołu pozostały, a w żaden sposób nie zostały ani użyte w informatorze, ani użyte a
arkuszu pokazowym, ani nieużyte na maturze próbnej, one twarzą razem właściwie de facto ten zbiór
zadań, czy ten zestaw zadań, który pozostaje w gestii Centralnej Komisji do użycia razem z tą
rekomendacją, która jest taką rekomendacją przegotowaną dla tych, którzy będą tworzyć arkusze
maturalne teraz i w przyszłości plus no powiedzmy dla szerokiego użytku, dla nauczycieli, którzy uczą,
bo to także jest dla nich materiał absolutnie taki no bardzo ważny i szkoleniowy. IDI_fizyka_2_M
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Respondenci wskazują, iż otrzymali od Zamawiającego obietnicę upublicznienia materiałów i jej
dotrzymanie jest dla nich kluczowe.
Ten materiał cały został na końcu projektu przekazany zamawiającemu, a więc Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i mieliśmy wówczas złożoną obietnicę, że w odpowiednim czasie ten materiał zostanie
opublikowany na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej także nie chcieliśmy, żeby to było wręcz Strona | 64
publikowane w formie drukowanej, bo to mimo wszystko ogranicza dostęp młodzieży i nauczycieli.
Poprosiliśmy i taki mieliśmy apel i pewnie to gdzieś tam jest nawet zanotowane, ze prosiliśmy o to, aby
ten materiał został zgodnie wszystkie zespoły przedmiotowe, żeby ten materiał został zamieszczony na
stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dyspozycji pro publico bono, czyli do dyspozycji
wszystkich i uczniów, i nauczycieli, więc myślę, że my, jako projekt właściwie, jeżeli to się uda
zrealizować, a bardzo chcielibyśmy żeby to zostało zrealizowane. IDI_fizyka_1_K

6.2.4.5.

Cel szczegółowy nr 5. Upowszechnianie wiedzy na temat nowych egzaminów maturalnych
z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym
Zakres zadań członków zespołów przedmiotowych w bardzo ograniczonym stopniu przewidywał ich
zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy na temat nowych egzaminów maturalnych. Niektórzy z nich
uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez CKE czy OKE kierowanych do nauczycieli
i egzaminatorów takich jak konferencje i spotkania upowszechniające. Część stanowiła cenne źródło
informacji nt. nowych egzaminów dla swojego środowiska czy to w okręgowych komisjach czy też
szkołach.
Upowszechnianie wiedzy uwzględnia z jednej strony udostępnianie materiałów, w tym przypadku
przede wszystkim informatora oraz arkuszy pokazowych, szerokiemu gronu odbiorców. Z drugiej
strony zakłada proces zachęcenia potencjalnych odbiorców do zapoznania się z materiałami.
W zakresie udostępniania materiałów respondenci wskazywali, iż zasadniczo były one bardzo dostępne
na stronach internetowych CKE i wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać. Ponadto
organizowane były spotkania i konferencje upowszechniające.
Kwestią sporną poruszaną już powyżej był czas ujawnienia materiałów, zdaniem wielu
respondentów był to czas zupełnie wystarczający, zdaniem innych, wskazane byłoby wydłużenie
okresu od ujawnienia materiałów do egzaminu przynajmniej minimum pół roku.
Też wydaje mi się, że tutaj bez żadnych problemów, to znaczy tak: były zarówno informatory maturalne
wyjaśnione. Tak naprawdę wystarczyło się z tym zapoznać, były przykładowe arkusze maturalne, była
w końcu matura dla wszystkich maturzystów, którzy mieli właśnie w maju 2015 roku przystąpić do
matury właśnie z tych przedmiotów dodatkowych, był przecież przygotowany przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną i właśnie przez ten zespół arkusz maturalny, więc wszyscy mieli okazję, nawet jeżeli z
jakiś powodów nie zauważyliby informacji na stronie, jeżeli nauczyciele by ich nie poinformowali, jeżeli
by informacji medialnych nie zauważyli, no to tak czy inaczej napisali ten czy powinni napisać ten arkusz
maturalny, bo one były kolportowane w szkołach. Więc oczywiście zawsze można powiedzieć, że można
było przygotować tych materiałów jeszcze więcej, ale też pytanie czy wtedy nie doszłoby do jakiegoś
zmęczenia materiału, a tak zwracano uwagę na te materiały, które były przygotowane. IDI_WOS_3_M
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No myślę, że jednak to było przynajmniej pół roku za późno. Gdybyśmy weszli wcześniej z tym
programem wszystko byłoby trochę wcześniej, można by było wykorzystać więcej tych naszych nawet
materiałów i pokazać nauczycielom, bo one pojawiały się no cóż chyba w styczniu przed maturą, więc
tak naprawdę nauczyciele wiedzieli już o koncepcji, trochę żeśmy się udzielali w miarę możliwości
występując na różnych spotkaniach, nie wiem, w Warszawie na przykład ……………. czy w takich różnych,
przy okazji różnych konferencji i mówiliśmy o tej koncepcji, trochę pokazywaliśmy zadań natomiast to Strona | 65
potem trochę jakby myślę, że lepiej byłoby to wcześniej zrobić. Przynajmniej pół roku wcześniej
powinien ten program ruszyć i te materiały powinny być troszkę wcześniej. IDI_biologia_2_K
Niektórzy respondenci sugerowali, iż za mało było czasu na spotkania ze środowiskiem nauczycieli
w celu lepszego ich przygotowania do wprowadzanych zmian.
Natomiast myślę, że generalnie sam projekt, nie wiem co prawda jak mielibyśmy to w tym czasie z robić,
może dlatego właśnie że to było w niedoczasie, to nie było na to miejsca za dużo. Natomiast sam projekt
myślę, że przewidział za mało miejsca i czasu na to, żeby można było się spotkać ze środowiskiem
nauczycielskim. Rzeczywiście akurat w ramach okręgowych to się odbyło, rzeczywiście okręgowych
komisji, część z nas uczestniczyła w tych takich konferencjach dydaktyczno - środowiskowych, a więc
dydaktyczno – nauczycielskich, ale może mogło się tak zdarzyć, że takich spotkań więcej. IDI_fizyka_1_K
Tym co jest barierą w upowszechnianiu informacji jest zdaniem respondentów także brak
zainteresowania ze strony nauczycieli i uczniów planowanymi zmianami.
natomiast, żeby te zmiany, żeby środowisko poznało te zmiany to też musiało to być współdziałanie
wielu podmiotów, bo my ze swojej strony też braliśmy udział w wielu spotkaniach, ale tutaj problem,
który zauważyłem, to nie były, no jakby nie wszyscy nauczyciele byli zainteresowani poznaniem tych
zmian. IDI_WOS_1_M
Z kolei respondenci nauczyciele-egzaminatorzy podkreślają, iż przygotowywane materiały, w tym m.in.
informator, nie są dostosowane do poziomu poznawczego uczniów pod względem hermetyczności
języka oraz technicznej formuły. Dokument jest oceniany jako czytelny dla osób biegłych w systemie,
a nie dla tych, którzy mają z niego korzystać w celu przygotowania się do egzaminu.
Oni go nie rozumieją, to jest moje odniesienie, to jest moje zdanie. Ja uczyłam bardzo dobre klasy, ja
uczyłam tutaj w tym roku miałam dwie klasy mat-fiz, uczniowie nie rozumieją, nie potrafią
zinterpretować informatora, mają z tym bardzo duży problem. Ja im się starałam tłumaczyć, oni nie
łapią jakby o co chodzi, jaki jest sens. No i nie jest w żaden sposób wyjaśnione… tak naprawdę oni nie
widzą tych umiejętności gdzie my tutaj mamy zadanie, tutaj sprawdzamy umiejętność taką, taką,
prawda? dla nich w ogóle… oni uważają, że na przykład ta umiejętność w danym zadaniu nie jest
sprawdzana, oni kompletnie nie widzą tego powiązania często zadania z tym co odgórnie jest założone,
że to zadanie nam na tą umiejętność odpowie. TDI_fizyka_1_K
Respondenci-egzaminatorzy potwierdzają także, że uczniowie niezbyt chętnie zapoznają się z tego
typu materiałami, preferują wprowadzenie do jakiegoś tematu z komentarzem eksperta.
Znając moich uczniów, którzy nie lubią czytać, to jest to dla nich od tej strony nieprzydatne. Gdyby
chcieli skorzystać to tak, ale ja uczę w technikum i oni nie lubią czytać, więc na pewno by z tego nie
skorzystali. Lubią, znaczy wolą jak ktoś im powie, o, tak? ja musiałabym to przeczytać, powiedzieć im:
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słuchajcie, jest tak i tak, to zadanie trzeba tak i tak. Zresztą tak na fakultetach robię, więc dla nich jakby
dostali ten informator, to i tak z niego, moim zdaniem, nie skorzystają. TDI_geografia_1_K

6.2.4.6.
Cel szczegółowy nr 6. Przygotowanie programu szkolenia egzaminatorów
Wszystkie zespoły przedmiotowe opracowały scenariusze szkoleń dla trenerów oraz komplety Strona | 66
materiałów szkoleniowych wykorzystane podczas szkoleń trenerów, a następnie również
wykorzystywane przez trenerów podczas szkoleń dla egzaminatorów. Ponadto wybrani członkowie
zespołów przedmiotowych realizowali szkolenia dla trenerów.
Wszyscy respondenci pozytywnie oceniają wypracowane materiały szkoleniowe.
No to też wydaje mi się, że dość sprawnie to poszło, to znaczy dość szybko udało nam się to
przygotować, były pewne wytyczne jak one mają wyglądać, natomiast akurat tutaj w zespole panował
taki konsens, można powiedzieć, co do tego jak one powinny wyglądać, więc stosunkowo szybko zostały
one przygotowane i wydaje mi się, że potem, patrząc też na efekt, to znaczy szkolenia na podstawie
których… to znaczy na podstawie tych materiałów szkolenia, które się odbywały, wydaje się, że
przebiegało to bardzo dobrze i sprawnie i egzaminatorzy chyba zrozumieli o co chodzi, więc to też jakby
pozytywnie świadczy o tych materiałach. IDI_WOS_3_M
No ja je oceniam wysoko, jak mówię. Sama w nie włożyłam bardzo duży wkład własnej pracy, wspólnie
z kolegami żeśmy tworzyli i staraliśmy się, żeby było i graficznie i ortograficznie i jakościowo jak
najlepiej, więc myślę, że tutaj no nie można im nic zarzucić. Nie wiem czy z każdego przedmiotu są tak
samo dobre, ale jeśli chodzi o mój przedmiot no to uważam, że to nauczyciele chwalili dostępne
materiały, egzaminatorzy również. IDI_chemia_2_K
Jedynym problemem zgłaszanym w tym aspekcie była kwestia niejasnego zaznaczenia, iż zespoły
przedmiotowe odpowiadają również za wypracowanie materiałów szkoleniowych na szkolenie
egzaminatorów. Zgodnie z podziałem zadań było to zadanie CKE.
Ogólnie dobrze, zadziwiająco. Zaczęło się tak powiem w dużym takim troszkę chyba chaosie, bo nagle
rzeczywiście okazało się, że musimy przygotować te materiały dla egzaminatorów. Nie przypominam
sobie, żebyśmy to mieli, znaczy no musiałabym to sprawdzić czy mamy to w zadaniach, bo materiały
dla egzaminatorów i za szkolenia dla egzaminatorów odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna
prawnie. Za przygotowanie tych materiałów również odpowiada ona, więc jakby na pewno my
mieliśmy się przyczynić do powstania tych materiałów, ale nie przypominam sobie, musiałabym to
sprawdzić czy mieliśmy to w zadaniach, a więc siłą rzeczy spadło to trochę na nas, więc w dość dużym
pospiechu, a zresztą to o czym mówiłam wcześniej, że tak powiem w bardzo dużym pośpiechu
musieliśmy te materiały przygotować. Materiały zostały przygotowane i rzeczywiście potem poza
zupełnie nietrafionym koordynatorem tych szkoleń, który chyba nie do końca rozumiał swoją rolę, to
była taka pani koordynator chyba nie merytoryczny, w każdym razie opiekowała się tym projektem
i rzeczywiście chyba nie do końca rozumiała swoją rolę. Natomiast myślę, że one się rzeczywiście udały,
czyli materiał się udało wypracować bardzo dobry. IDI_fizyka_1_K
Respondenci pozytywnie oceniali możliwość zweryfikowania materiałów szkoleniowych podczas
szkolenia dla trenerów, był to dla nich rodzaj feedback’u pozwalającego na ewentualne udoskonalenie
pewnych założeń.
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Tak, zdecydowanie i to w oparciu o no żywy kontakt z ludźmi, którzy mieli prowadzić to szkolenie.
Znaczy dla nas to było bardzo cenne, że właśnie był ten etap szkolenia przyszłych szkolących i zbierania
ich uwag, bo przecież dla nas oni byli po prostu partnerami i oni mieli w pewnym sensie być
emisariuszami wobec egzaminatorów nowej wersji matury. Więc no nam bardzo zależało na tym, żeby
oni jak najlepiej zrozumieli o co nam chodzi, no i żeby właśnie też dali nam uwagi zwrotne jak to może
być odbierane i co dobrać w związku z tym. Także tutaj nie mam… jakby co do koncepcji przygotowania Strona | 67
tych materiałów nie mam żadnych negatywnych uwag. To było dobrze zrobione. IDI_biologia_1_N
6.2.4.7.

Cel szczegółowy nr 7. Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażu z 6 przedmiotów na
odpowiednio dobranych próbach uczniów
W ramach projektu pilotażowi powinny zostać poddane wszystkie wypracowane zadania przed ich
zatwierdzeniem. Ponieważ jak opisano powyżej zadania ustrukturyzowane w arkusze opracowywane
były w kilku fazach (arkusz wykorzystany w informatorze, arkusz pokazowy, arkusz matury próbnej
i tzw. arkusz majowy). W związku z harmonogramem badania i pracami nad poszczególnymi arkuszami
proces testowania był zorganizowany następująco:






testowanie zadań do informatora realizowane było przez członków zespołów przedmiotowych
zaraz po ich opracowaniu (początek 2013 r.) własnymi siłami – w zaprzyjaźnionych szkołach,
sprawdzane przez członków zespołów przedmiotowych, realizowane w bardzo szybkim
tempie;
testowanie zadań do arkusza pokazowego realizowane było również przez członków zespołów
przedmiotowych, ale przy dużym zaangażowaniu Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych
i próbie warstwowania szkół zgodnie z metodologią pilotażu;
testowanie zadań do matury próbnej oraz tzw. arkusza majowego realizowane było przez
firmę wyłonioną w przetargu na próbach ogólnopolskich. Członkowie zespołów
przedmiotowych nadzorowali proces kodowania i opracowywania wyników testowania.

Jak podsumowuje cały proces jedna z respondentek:
Myśmy przygotowywali zadania do informatora, które były testowane i tutaj pracowaliśmy troszeczkę
inaczej, to było dosyć szybko robione. Organizowałam całe testowanie tejże chemii na terenie tutaj
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej no i później organizowałam też tutaj ocenianie. Potem było
następne testowanie. Następnego pakietu zadań, że tak powiem no i tu już robiliśmy na terenie różnych
Komisji Egzaminacyjnych, bo w projekcie uczestniczyli pracownicy też Okręgowych Komisji, którzy
zajmują się analogicznymi rzeczami jak ja, czyli koleżanka z Gdańska, koleżanka z Łodzi, koleżanka z
Wrocławia, no także po prostu była nam łatwiej, bo wszyscy wiedzieli, o co chodzi. (…) No i później
jeszcze były jedne testowania, to znaczy przygotowywaliśmy jeszcze takie arkusze do testowania, które
testowała firma zewnętrzna. IDI_chemia_2_K
Etap testowania jest jednym z tych elementów projektu, które budzą wśród respondentów największe
kontrowersje. Po pierwsze przedstawiciele wszystkich zespołów przedmiotowych zwracają uwagę, na
to, że cały proces testowania obarczony był istotnym błędem systemowym związanym z brakiem
odpowiedniej do testowania grupy. Testowane zadania oparte były na nowej podstawie programowej,
która w szkołach ponadgimnazjalnych zaczęła być wdrażana od roku szkolnego 2012/2013. W roku
2013 kiedy rozpoczęło się testowanie zadań nie było więc żadnego rocznika, który przerobił by cały
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materiał z nowej podstawy programowej. W związku z tym testowanie było możliwe bądź to na
klasach, które przerobiły część nowej podstawy (klasy I z roku szkolnego 2012/2013) bądź na klasach
kształconych wg tzw. starej podstawy programowej. Jeden z respondentów referuje problem
następująco:
Otóż po pierwsze nie było grupy docelowej. To znaczy, nie można było, znaczy grupa docelowa była, Strona | 68
grupą docelową to byli maturzyści, którzy w 2015 przystąpili do matury, ale to byli, były dzieciaki, które
w 2013, 2014 były kolejno w pierwszej i drugiej klasie, w związku z tym, jeżeli nawet by testować na
nich to oni nie mają przerobionego całego materiału. (…) No w każdym bądź razie normalna
standaryzacja, czyli to próbne testowanie odbywa się w taki sposób, że używa się nie uczniów z tych
klas, które akurat formalnie daną maturę będą w danym roczniku zdawać, tylko klas młodszych, czyli
innych klas po prostu. A tutaj czegoś takiego nie było, czyli mówiąc inaczej nie istniała grupa, na której
można by było przeprowadzić tą maturę, dlatego, że ci, którzy realizowali nową podstawę, dla której
była ta matura przygotowywana, no to oni byli dopiero w toku, a testowanie to na uczniach powiedzmy
trzecich klas w 2014, czyli tych, którzy zdawali jeszcze starą maturę w 2014 było bez sensu dlatego, że
oni realizowali inną podstawę programową, w związku z tym jakiejkolwiek wnioski wyciągane na
podstawie takiej grupy będą chybione. Tam nawet pomysły były, żeby ewentualnie użyć studentów
pierwszych lat studiów, ale to było to samo co użyć tych maturzystów z trzecich klas, którzy zdawali
maturę 2014, bo oni też nie byli tymi którzy daną podstawę programową realizowali, bo to podstawa
stara i podstawa nowa to są dwie różne podstawy, w związku z tym to akurat w tym kontekście było
ważne. IDI_fizyka_2_M
Kolejnym problemem była kwestia czasu testowania – zgodnie z założeniami projektu powinno się
odbyć na rok przed maturą czyli w maju lub wrześniu 2014 r. Problemem była dostępność grup, gdyż
tak jak opisano powyżej klasy podążające nową podstawą programową nie miały jeszcze wówczas
opracowanego całego materiału, a klasy trzecie w maju 2014 zdawały własną maturę, a we wrześniu
już ich nie było.
Teraz dalej kwestia następna było to, że nie tylko, że nie było, na kim przeprowadzić to jeszcze, kiedy to
należało przeprowadzić. Otóż z toku realizacji tego projektu wynikało, że właściwie należałoby to
przeprowadzić mniej więcej na rok przed maturą, czyi mówiąc inaczej w kontekście tego projektu to
realnie by był to wrzesień 2014 roku, ono, bo wcześniej maj, ale to już jest, trzecich klas już nie ma, bo
oni są właśnie na swojej maturze, w związku z tym wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej.
IDI_fizyka_2_M
Problem systemowy był w zasadzie nierozwiązywalny, gdyż zadania musiały zostać próbnie
zastosowane i ewentualnie skorygowane, mniejszym złem wydało się pewne naruszenie norm
metodologicznych, które miało miejsce we wszystkich trzech etapach testowania.
W przypadku testowania zadań, które miały być zamieszczone w informatorze oraz arkuszu
pokazowym sama procedura nazywana „chałupniczą” oparta na testowaniu na klasach trzecich
(podążających starym trybem) budziła wątpliwości, natomiast jej wyniki oceniane były pozytywnie.
Pierwszy pilotaż był robiony w zasadzie w sposób, który no można bardzo oględnie jako pospolite
ruszenie ogarnąć, to wynikało z opóźnienia całego projektu, zatem w zasadzie od uruchomienia
projektu, który nastąpił w październiku 2012 roku, w ciągu 4 miesięcy musiały być opracowane zadania,

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

a w marcu 2013 roku już przeprowadzić testowanie. Przypominam, że w tym czasie pracowaliśmy w 3
osoby, a trzeba było tych zadań wyprodukować około 50. To też nie wszystkie zadania, które do tego
testowania zostały włączone, teraz z perspektywy oceniam, że one nie powinny się znaleźć w tym
testowaniu. Natomiast samo testowanie przebiegło bardzo sprawnie mimo tego poślizgu i tutaj duży
ukłon w kierunku organizatora, czyli pana Małeckiego, rzeczywiście tutaj było to robione w bardzo
dużym tempie, ale udało się odwiedzić szkoły, przetestować uczniów najstarszych klas wówczas. To Strona | 69
było trudne o tyle, że to była młodzież, która jeszcze kształciła się według starej podstawy programowej,
inne egzaminy zdawali, w związku z tym jak otrzymali od nas te pestki, to trochę dziwnie patrzyli. To
było zupełnie nowe zadanie, zupełnie innego formatu zadania, natomiast samo opracowanie wyników,
wyciągnięcie wniosków przez grupę później, czyli informacja zwrotna z wyników, to już było coś, co
udało się zrobić dość sprawnie i na podstawie tego jeszcze szybko skorygować pewne rzeczy do
informatora, bo informator musiał się ukazać w lipcu 2013 roku, a więc trzy miesiące po
przeprowadzeniu pierwszych w ogóle prób zadań. IDI_WOS_2_M
W związku z tempem realizacji pierwszego pilotażu niemożliwe było zrealizowanie doboru
uwzględniającego wszystkie kryteria warstwowania takie jak m.in. wielkość miejscowości, obszar
wiejski i miejski, średnie wyniki szkoły w egzaminach maturalnych w poprzednich latach itd.
Troszkę na zasadzie takiej, że ja zadzwoniłam do dwóch moich koleżanek geografek, inni tam
członkowie tego naszego zespołu dzwonili gdzieś tam do swoich znajomych geografów i w efekcie się
chyba okazało tak, że jedynym takim, jedyne takie małe miejscowości to były tutaj te pod Poznańskie a
z innych regionów to faktycznie były chyba duże miasta tylko. Także chyba nie do końca to testowanie
przebiegało, szczególnie to pierwsze, szczególnie to pierwsze testowanie nie przebiegało w taki no do
końca przemyślany sposób. IDI_geografia_2_K
Tym niemniej, jak zaznacza jedna z respondentek na ile było możliwe członkowie zespołu starali się
zapewnić zróżnicowanie szkół i ostateczne wyniki testowania były bardzo przydatne.
Szkoły były dobierane przede wszystkim każdy w swojej szkole to przeprowadził, a ponieważ mieliśmy
do czynienia wówczas ze szkołami, każdy uczył w różnych bardzo szkołach, czyli szczęśliwie byliśmy
rozsypani po Polsce w związku, z czym można było dobrać szkoły w taki sposób, że było to i troszeczkę
gorsze liceum gdzieś z Dolnego Śląska i zupełnie średnie, przeciętne liceum z Łomży i chyba w Białystoku
też mieliśmy do testowania, i w Poznaniu i w Gorzowie, w Gorzowie akurat mieliśmy wybrane, mieliśmy
wybrane, wybraną szkołę taką w tym sensie z tradycjami, że miała też olimpijczyków, a więc troszeczkę
lepsze liceum i zupełnie przeciętne liceum z Poznania, no siłą rzeczy nie mieliśmy żadnych mniejszych
miejscowości, chociaż no mieliśmy i Łomże i wtedy jeszcze chyba w Lubinie była, tak w Lubinie była
chyba testowanie też, jeżeli, chociaż tu nie pamiętam. Także szkoły były wybierane w pewnym sensie
przypadkowo, aczkolwiek staraliśmy się, żeby te klasy i szkoły, no liczyliśmy na doświadczenie
nauczycieli. W każdym bądź razie były dobierane tak, żeby ten poziom był dość zróżnicowany. I pozornie
bardzo dobrze, znaczy dość wbrew naszym oczekiwaniom dobrze poradzili sobie z przeciętnych szkół,
gorzej z uczniami z bardzo dobrych szkół, ponieważ oni przyzwyczajeni do liczenia bardzo dużej ilości
zadań mieli wszystkie arkusze przeliczone zbyt formalnie podeszli do tych zadań.IDI_fizyka_1_K
To co respondenci oceniają negatywnie to bazowanie na zasobach własnych członków zespołów
przedmiotowych i realizacja testowania niejako poza obowiązkami wskazanymi w umowach.
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To testowanie zostało jedno i drugie, a więc zarówno zadań do informatora jak i do arkusza
pokazowego zostało wykonane rękoma członków zespołu, a to oznacza, że poza naszymi obwiązkami,
poza wskazanymi zdaniami, które mieliśmy w umowach. Właściwie no za darmo i ich kosztem.
IDI_fizyka_1_K
Paradoksalnie wyniki testowania wewnętrznego są przez respondentów lepiej oceniane niż wyniki Strona | 70
testowania przeprowadzanego przez firmę zewnętrzną ze względu na duże doświadczenie osób
zaangażowanych w standaryzacji. Przedstawiciele wszystkich zespołów przedmiotowych wskazywali,
iż firma miała problemy z realizacją zlecenia – brakowało jej doświadczenia w tego typu operacjach.
Po pierwsze, pomimo środków finansowych przeznaczonych na realizację zlecenia, popełniono
znaczne błędy w doborze uczniów do próby. Pilotaż dotyczył bowiem egzaminu maturalnego
z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym, a realizowano go na grupach, które
nie miały zamiaru przystępować do egzaminu z danego przedmiotu i nie uczyły się go na poziomie
rozszerzonym.
No więc testowanie na sam początek, tych dwóch pierwszych materiałów absolutnie nie tak powinno
wyglądać, ale przede wszystkim wykonywały to osoby z projektu, ale też mające świadomość jak to
testowanie powinno wyglądać, ponieważ wszyscy ci ludzie brali udział również w standaryzacji
materiałów normalnie w systemie kiedyś wcześniej, więc mieli to doświadczenie, natomiast później,
kiedy weszła oficjalna firma zewnętrzna do testowania, to testowanie odbyło się skandalicznie
absolutnie, bo po pierwsze klasy były wybierane takie, a trzeba pamiętać, że w nowej podstawie
programowej już nie ma sytuacji takiej, że wszyscy realizują wszystkie przedmioty. W pierwszej klasie
realizowane są wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, a potem klasy są już profilowane i ze
względu na profil wybierają tylko niektóre przedmioty, które realizują w poziomie rozszerzonym,
natomiast pozostałych już nie realizują, poza oczywiście tymi obowiązkowymi, którymi są języki obce,
matematyka i polski. W związku z tym mieliśmy takie sygnały, w momencie, kiedy, bo tak się złożyło,
że myśmy również oceniali te prace wystandaryzowane, to mieliśmy takie sygnały w pracach uczniowie
pisali, że nie rozumieją, dlaczego rozwiązują te zadania skoro w ogóle nie są na poziomie rozszerzonym,
albo w ogóle nie uczą się na poziomie rozszerzonym, albo w ogóle nie wybierają fizyki, jako egzamin
maturalny, co oznaczało, że właściwie został ten materiał rzucony młodzieży, która właściwie była
nieprzygotowana do tego, nawet powiem więcej w dużym stopniu nie zrealizowała tego materiału. (…)
a więc tak naprawdę próba, dobrana próba standaryzacyjna była w sposób niewłaściwy. I myślę, że
można by mieć duże wątpliwości co do tajności, bo rzeczywiście różne rzeczy się ta działy organizacyjne.
IDI_fizyka_1_K
Kolejną kwestią problematyczną było przygotowanie procedury sprawdzania arkuszy nazywanego też
kodowaniem, realizowanego m.in. przez członków zespołów przedmiotowych. Respondenci
podkreślali, iż proces ten był niekiedy niewłaściwie zorganizowany m.in. nie przewidywał szkolenia
z zasad oceniania.
Natomiast drugi był pilotaż, ten takich większych materiałów, który już był zorganizowany w ramach
całego projektu, z zewnętrzna firmą, no i tu powiem, że nie bardzo mi się podobała potem firma
zewnętrzna, organizacja procesu samego sprawdzania tych materiałów i tu to były akurat, ja miałam
tę przyjemność jak gdyby szkolenia egzaminatorów, a potem sprawdzania z nimi tych nowych
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materiałów i to było już bardzo takie uciążliwe, takie z punktu widzenia takiej organizacji.
IDI_biologia_2_K
Albo przez… realizowane przez zewnętrzną firmę, która do tego… firmę bodaj ASM, o ile dobrze
pamiętam, która została do tego celu wynajęta. To ja bym powiedział tak: jeśli chodzi o to zewnętrzne
testowanie przez tą zewnętrzną firmę ASM, ja bym powiedział tak: niestety samemu procesowi Strona | 71
sprawdzenia, ponieważ zostaliśmy poproszeni o sprawdzenie przepilotowanych, jeśli można tak
powiedzieć, zadań, pojawił się duży chaos organizacyjny. Ja bym powiedział tak: gdyby firma ASM
następnym razem miała do tego przystępować, to pewnie by się wiele nauczyła z tego cośmy im
przekazali w trakcie tych kilku dni tego sprawdzania. Była to… to było, jakby to powiedzieć, trudne
doświadczenie, zarówno dla nas, jak i dla nich. Ja kierowałem tym całym procesem, w związku z tym
wiem, że osoby reprezentujące tę firmę nie do końca jakby, użyjmy modnego słowa, ogarniały cały ten
problem. IDI_historia_1_M
Respondenci zauważają, iż realizacja tego komponentu w zaistniały sposób nie do końca była
uzasadniona ekonomicznie i może być oceniana jako nieefektywna, gdyż od samego początku
wiadomo było, iż nie da się procesu zrealizować prawidłowo.
No, więc wydaje mi się, że, a poniesione nakłady, no, no wydaje mi się, nie wiem jakby całość tych
kosztów, niektóre z tych nakładów, które były poniesione były trochę chybione, chociażby przez to, że
przy opóźnionym standaryzacja, która idzie zbyt późno no to w tym momencie no są to koszty, które się
ponosi, a są chybione, bo ona troszkę się mijała z celem. Nie miała docelowej grupy takie, w stosunku,
do której można wywnioskować w sposób właściwy. Tutaj, tutaj, w tym aspekcie te koszty moim
zdaniem troszkę się minęły i tutaj celowy końcowy efekt nie został osiągnięty z tego powodu, to znaczy
bardziej na wyczucie to było robione niż możliwość wykorzystania tego, co było w standaryzacji, bo
jednak no, bo na grupie, robiona na grupie, która nie zrealizowała programu całego, no w tym
momencie no to wiadomo, że pewne rzeczy, że będą luki i pewnych rzeczy się nie sprawdzi.
IDI_fizyka_3_M
Tym, co zdaniem respondentów w pewien sposób uratowało merytorycznie proces testowania
zewnętrznego było zaangażowanie członków zespołów przedmiotowych oraz egzaminatorów, którzy
potrafili prawidłowo zinterpretować otrzymane w wyniku błędnego doboru wyniki testowania.
W każdym razie na pewno również sprawdzanie tych materiałów próbnych było, no z założenia było
niewłaściwe, myśmy sobie z tym poradzili, bo właściwie to się nazywali tylko, nazywało się to
niewłaściwie kodowaniem, a więc to by sugerowało, że ma egzaminator już ocenione prace i tylko
nanosi na kartę odpowiedzi, a on to musiał pod wpływem merytorycznym normalnie ze schematem
oceniania sprawdzić. A sam proces sprawdzania był, nie przewidywał w ogóle szkolenia
merytorycznego ze sposoby oceniania. Myśmy, że tak powiem siłą rzeczy zrobiliśmy to porządnie w
sensie, że rzeczywiście było szkolenie ze schematu oceniania i wzięliśmy doświadczonych
egzaminatorów z całej zresztą Polski. IDI_fizyka_1_K
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6.2.4.8.

Cel szczegółowy nr 8. Przygotowanie i przeprowadzenie w formule „szkoło sprawdź się
sama” egzaminu próbnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie
rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
Wszystkie egzaminy próbne zostały zrealizowane w grudniu 2014 r. na materiałach wypracowanych
przez zespoły przedmiotowe i udostępnianych przez Okręgowe Komisje Organizacyjne.
Egzaminy próbne odbyły się bez problemów w zainteresowanych szkołach. Zdaniem respondentów
arkusz zastosowany podczas egzaminu próbnego był dobry i wprowadzał uczniów w logikę
planowanego egzaminu maturalnego.
No i jak mówię pokazaliśmy później jeszcze przykładowy arkusz egzaminacyjny z kryteriami oceniania i
została przeprowadzona próbna matura w całej Polsce na materiałach przygotowanych właśnie
w projekcie. Arkusze były udostępniane przez Komisję Centralną także wydaj mi się, że tutaj no dostęp
do tych informacji był duży, no a ich jakość no dobra no w każdym bądź razie na pewno w tych
materiałach nie ma jakichś takich błędów, wie Pani, ani merytorycznych, ani dydaktycznych, jak
zdarzają się w arkuszach egzaminacyjnych, prezentowanych przez niektóre wydawnictwa, które mają
wielkie ambicje do pisania próbnych egzaminów, a niestety to się nie nadaje do, jako że tak powiem
informacja dla ucznia, że tak będzie. IDI_chemia_2_K
Tym niemniej, jak wskazuje jedna z respondentek, realizacji samej próbnej matury towarzyszyły
trudności organizacyjne. Informacja o możliwości realizacji próbnej matury była dostępna na stronie
CKE, natomiast nie dotarła do wszystkich szkół.
No już o tym wcześniej wspomniałam, byłoby dobrze gdyby ta matura próbna była wcześniej, prawda,
niekoniecznie w grudniu, albo, chociaż w listopadzie, bo niektóre szkoły przeprowadziły maturę [swoją]
więc nie chciały robić matury CKE, bo to jest bałagan w szkole w tym momencie się robi. Była informacja
na stronie CKE z matura próbna będzie, ale ona była w takim miejscu niedostępnym, że jak
powiedziałam dyrektorowi, że matura próbna będzie, mówi – jak? No, ale to trzeba wiedzieć, w którą
zakładkę wejść, prawda, więc, jakby mu pokazałam gdzie to jest tam dokładnie, bo to nie było takiej
informacji, że matura próbna z CKE będzie przeprowadzana. I kto jest bardziej wnikliwy to sobie tę
informację na stronie CKE znalazł, że w grudniu na pewno ta matura będzie i na pewno ze wszystkich
przedmiotów, ale mówi to nie było też tak jak kiedyś tam matura ta pierwsza wchodziła to było
wiadomo, że będzie na pewno matura próbna z CKE i to było oczywiste, teraz będzie, nie będzie, nie
było takiej informacji bezpośredniej. W związku z tym gdyby ona była wcześniej szkoły mogłyby to do
tego podejść, jeszcze zobaczyłaby, ta matura jest trochę trudniejsza od tej, która była w zeszłym roku,
w związku z powyższym no bardziej poważnie podejść potem do przygotowywania się, prawda, zwrócić
uwagę na rzeczy, które wcześniej nie były tutaj, których nie było na maturze. IDI_geografia_3_K

6.2.5. Czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów dla komponentu 3 –
modernizacja egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż obowiązkowe na
poziomie rozszerzonym
6.2.5.1.
Mocne strony i czynniki sprzyjające
Wprowadzenie zmian o charakterze systemowym w tak szerokim zakresie jest procesem trudnym
i wieloetapowym zakładającym synchronizację działań projektowych i pozaprojektowych w zakresie
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polityki edukacyjnej. Jak wskazano powyżej ogólnie ocena komponentu projektu dot. modernizacji
egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż obowiązkowe jest pozytywna. Zdaniem
przedstawicieli członków zespołów przedmiotowych można stwierdzić, iż w niektórych aspektach
projekt odniósł sukces.
Przede wszystkim jako sukces postrzegane jest wprowadzenie wypracowywanych przez zespoły Strona | 73
przedmiotowe zmian w życie, czyli wdrożenie nowej koncepcji egzaminów maturalnych. Członkowie
zespołów przedmiotowych utożsamiają się z wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami i postrzegają
je jako lepsze od dotychczas funkcjonujących.
No tak naprawdę tutaj też tak ogólnie, bo wydaje mi się, że tym sukcesem to jest właśnie sama matura,
która się odbyła, która uważam właśnie, tak jak już wielokrotnie powiedziałem, ta koncepcja, uważam
ją za słuszną i idącą w lepszym kierunku. Więc no tym głównym sukcesem będzie nowy arkusz
maturalny, nowa formuła zadań w większym stopniu badających umiejętności złożone, czyli nie tylko
właśnie wiedzę, ale również w połączeniu z tymi umiejętnościami czy kompetencjami. To jest chyba
największy sukces, że jakby w tym systemie pojawiają się nowe jakościowo zadania i arkusze są tego
najlepszym przykładem, arkusze maturalne. IDI_WOS_3_M
Ja już tu powiedziałem, to znaczy sukces projektu moim zdaniem jest taki, że pokazała się jakaś
koncepcja innego spojrzenia na egzamin, taka, którą my wypracowaliśmy i która ma inne elementy
sprawdzane, inny rodzaj zadań, szerszy, bliższy fizyce, bliższy fizyce tej prawdziwej fizyce czyi to
sprawdzi. I to, że jakieś, że to się pojawiło, że to ujrzało światło dzienne w szerszym kręgu niż jakimś
tam krótkich kuluarowych dyskusjach, no, bo jednak skoro to jest opublikowane to się ukazało, to
jednak jest, jednak jest i bardziej czy mniej no będzie to w jakiś tam sposób skutkowało, prawda, nawet,
także to jest moim zdaniem sukces, że to jednak się tam ujawniło. Nawet, jeżeli, ja nie wiem, może
później, może to umrze teraz, odrodzi się później, nie wiem, no, ale jest pewna koncepcja, która moim
zdaniem jest nowocześniejsza, a przy tym jest inna, to już inni zadecydują. IDI_fizyka_3_M
W przypadku niektórych przedmiotów respondenci wskazują, iż sukcesem jest pozytywna weryfikacja
wypracowanych założeń w ramach prawdziwej matury.
I sukcesem uważam jest również i to, że te materiał, który stworzyliśmy jest możliwy do rozwiązania
przez uczniów w zaplanowanym w czasie nie jest przeciążony. Wiem, że to nie wszędzie się udało,
prawda, bo są przedmioty gdzie uczniowie mają pretensje, tak, że coś jest za bardzo objętościowe
w stosunku do czasu. Po tej pierwszej maturze widzimy, że to jest możliwe, żeby to wszystko w tym
czasie się zmieściło, żeby była rezerwa na analizy i powiedziałabym, że wyniki tegorocznej matury
pokazują, że to wszystko dobrze działa. IDI_geografia_1_K
Bardzo pozytywnie jest także oceniany fakt włączenia w prace koncepcyjne przedstawicieli różnych
środowisk – zarówno tzw. systemu egzaminacyjnego, środowisk akademickich jak i nauczycieli.
Mieszany skład grup był wartościowy i pozwalał na reprezentację perspektyw kluczowych
interesariuszy systemu.
Sukcesem projektu przede wszystkim jest to, że wreszcie w jakiś sposób oddano inicjatywę no wąskiej,
bo wąskiej, ale jednak grupie osób, które w jakiś sposób z tym systemem były związane albo patrzyły
na lakoniczne zmiany w egzaminie maturalnym z perspektywy na przykład nauczycieli czy pracowników
naukowych. Także to nie było koncepcja wylansowana teoretycznie przez jakieś grupy nieznane, tylko
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to była zebrana grupa osób, która widziała potrzebę zmian z różnych perspektyw i tą zmianę chciała
wprowadzić i to niewątpliwie sukces, że to nie było narzucone, tylko to było jakby wypracowywane
przez środowisko. IDI_WOS_2_M
Jako sukces postrzegane jest także zrealizowanie założonych działań w planowanym czasie, pomimo
początkowego opóźnienia.
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O wie Pani, pod tym kątem to ja się w ogóle nie zastanawiałam. Jestem w ogóle, mogę powiedzieć, że
sukcesem projektu jest to, że w terminie zdążyliśmy wszystkie zadania zrobić, mimo że rozpoczęliśmy
prace dosyć trudną, bo okres pracy w projekcie był stosunkowo krótki prawda, na przygotowanie
wszystkich materiałów i wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone, w związku z tym w ogóle
sukcesem jest, że w terminie żeśmy wszystko zakończyli, zrobili i ze wszystko odbyło się no zgodnie
z planem. IDI_chemia_2_K
Z perspektywy jednostkowej bardzo pozytywnie oceniana jest także współpraca w ramach zespołów
przedmiotowych. Część respondentów za sukces projektu uznaje wytworzenie bardzo dobrze
współpracujących grup, w których praca dawała dużą satysfakcję.
To znaczy tak, ja bym powiedział w ten sposób: największe sukcesy projektu podzieliłbym na dwie
kategorie – jedna, materialne, czyli to co zostało wypracowane (…) natomiast efekty niematerialne, no
to ja bym powiedział tak: zastosowanie zasad współpracy z grupą osób, z którą współpracowałem i
można powiedzieć, to jest taka grupa, z którą chciałbym współpracować dalej gdyby była tego rodzaju
możliwość. Trzeba nadmienić, że takim ważnym efektem jest w tym momencie tworzenie no niewielkiej
ale dobrze zorganizowanej i współpracującej grupy osób, które dobrze się rozumieją. Dotyczy to
zarówno, jakby to powiedzieć, przedmiotu, jak i grupy osób, które w ogóle w projekcie współpracowały,
na przykład myślę o grupie osób, które kierowały poszczególnymi grupami przedmiotowymi oraz całym
koordynatorze tego projektu, z którym bardzo dobrze nam się współpracowało. IDI_historia_1_M
Sprawne funkcjonowanie zespołów przedmiotowych jest uznawane przez wszystkich respondentów
za główny czynnik, który przyczynił się do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Respondenci wskazują, iż wypracowanie dobrych koncepcji było możliwe dzięki odpowiednio
dobranym składom zespołów gwarantującym komplementarność kompetencji.
No podstawowy czynnik to jest czynnik ludzki. (…) Jak już mówiłam zespół absolutnie merytorycznie,
metodycznie poprawny. Były w tym dwie nauczycielki, które, nauczycielki, trzech nauczycieli, właściwie
wszyscy poniekąd byliśmy nauczycielami, ale dwie absolutnie czynne na pełnym etacie, pełnym
wymiarze godzin z nieprawdopodobnym doświadczeniem i z takim zapałem nauczycielki, a w związku,
z czym w sposób rzeczywisty były w stanie ocenić realizacje podstawy programowej w szkole, ile czasu
trzeba poświecić na to, jak jest realizowane, w jaki sposób to młodzież rozumie, czy oni rozumieją tą
podstawę programową, to nam pozwoliło tak naprawdę zrobić pierwsze zręby samego informatora i
kartoteki z arkusza, czyli to wpłynę też na koncepcję arkusza, jak powinno być podzielone, jaką wagę
poszczególne elementy podstawy programowej te wymagania szczegółowe powinny mieć w tym
arkuszu. Następnie byliśmy chyba jedynym zespołem, który miał, że tak powiem już na samym końcu,
bo ostatnia osoba doszła pół roku pewnie przed końcem, może rok przed końcem projektu, ale wszystkie
myślimy na szczęście osób czterech doktorów. To oczywiście nie musi o niczym świadczyć, nie mniej
rzeczywiście mieliśmy dwóch czynnych akademików, bo jeden był takim oprócz tych wymagań, które
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spełnił, jako członek zespołu, to był również jest i nauczycielem i również akademikiem, a to
powodowało, że my no nie mieliśmy żadnego problemu jak już mówiłam z merytorycznością.
Merytorycznie zadania były na pewno poprawne, ponieważ w tym zespole było trzech, właściwie dwóch
czynnych koordynatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych – Poznańskiej i Wrocławskiej – jeden
były, który jednoczesne jest nauczycielem i akademikiem i jedna była koordynatorka z Łomży, która jest
obecnie nauczycielem, która zresztą brała udział i uczestniczyła w tworzeniu poprzedniej edycji Strona | 75
egzaminu maturalnego i poprzedniego informatora. To powodowało, że również pod względem
pomiarowym nie mieliśmy żadnego problemu, czyli żeby tworzyć zadania, które będą pomiarowo
poprawne, metodycznie poprawne, a więc generalnie cały sukces tej pracy naszego zespołu to byli
ludzie i to się dało odczuć. IDI_fizyka_1_K
Ponadto bardzo ważnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na realizację zadań była bardzo silna
determinacja i motywacja członków zespołów przedmiotowych do realizacji założeń, wypracowania
rezultatów. Dużą rolę odgrywała także gotowość do poświęcania dodatkowego czasu w celu realizacji
zadań projektowych.
No taka ogólna mobilizacja, wydaje mi się, że każdy zdecydował się na udział w projekcie, starał się
zrobić to rzetelnie, zresztą no waga była dość duża, bo to w końcu nowy typ matury, prawda, mnóstwo
maturzystów, nauczyciele też chcieli jak najlepiej przegotować i wydawało nam się, że to, co robimy
będzie bardzo pożyteczne i pomoże w przygotowaniu maturzystów do nowego typu egzaminu. Więc no
taka wewnętrzna mobilizacja. Tutaj naprawdę czasami dostaliśmy maila czy telefon, że to, co mieliśmy
zrobić powiedzmy tam na miesiąc, trzeba zrobić na za dwa tygodnie, prawda, no, więc pracę zawodową
trzeba gdzieś tam odłożyć troszeczkę i się spiąć, to zrobić, a potem z kolei pracę zawodową uzupełnić,
prawda, bo też nie mogła kuleć. Były takie momenty, kiedy w ogóle ta praca była bardzo, bardzo
intensywna. IDI_geografia_3_K

6.2.5.2.
Słabe strony i czynniki utrudniające
Oprócz ogólnego zadowolenia z udziału w projekcie oraz pracy w ramach zespołów przedmiotowych
respondenci wskazują także słabe strony całego procesu realizacji komponentu związanego
z modernizacją egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż obowiązkowe.
Jako największa „porażka” projektu wskazywana jest rozbieżność pomiędzy wypracowanymi przez
zespoły przedmiotowe założeniami a arkuszami, które pojawiły się na egzaminach maturalnych
w maju 2015 r.
Ja uważam, że to jest największa porażka, nie wiem czy projektu, bo myśmy wypracowali naprawdę
fajne, fajne zadania i takie, i takie proste i trochę trudniejsze, i ta skala, rozpiętość tych zadań była, tej
skali trudności była bardzo duża. Nawet, jeśli będziemy mówili, że to jest poziom rozszerzony to
powinny być trudne zadania, ale tam były i łatwe zadania i takie, które pasowały wyłącznie na
materiałach źródłowych i takie, które bazowały na materiałach źródłowych i na wiedzy, ale z tego nikt
nie skorzystał. Przy tworzeniu tego rzeczywistego arkusza nie skorzystano z naszej pracy.
IDI_geografia_2_K
Jako potencjalną porażkę intepretowany jest także ewentualny brak wykorzystania wypracowanych
przez zespoły zadań i ich nieudostępnienie szerszemu audytorium.
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Właściwie trudno mi, porażką absolutną będzie, jeżeli te zadania, które zostawiliśmy, jako zadania te
wypracowane przez zespół a oddane centralnej komisji one nie zawisną, jako materiał ćwiczeniowy dla
nauczycieli i uczniów. To będzie rzeczywiście porażka, bo to będzie oznaczało, że jest cała gama zadań,
które zresztą były również wystandaryzowane, które były, część przyszła analizę i na pewno próbne
zastosowania, jeżeli ten potencjał, zgromadzony w tych zadaniach, które są przygotowane na to, żeby
były przekazane środowisku, czyli właśnie uczniom i nauczycielom, którzy oczekują tego, ile by nie mieli Strona | 76
materiałów, zawsze będą oczekiwać, ale oczekują tego, jeżeli to gdzieś ugrzęźnie i nie zostanie
opublikowane, to niestety to będzie porażka, bo to szkoda tego materiału, tego potencjału.
IDI_fizyka_1_K
Trzecim, najgorzej ocenianym przez członków zespołów przedmiotowych elementem jest zrealizowany
pilotaż, również postrzegany jako swoista porażka.
no i porażką była przede wszystkim standaryzacja, bo to było pomylenie wszystkiego. Poza cudownym
miejscem gdzie bardzo dobrze żywili i były bardzo wygodne miejsca do spania, to absolutnie
nieprzygotowane miejsca do pracy, fatalnie przeprowadzony dobór szkół, przeprowadzony, dlatego, że
właśnie tak jak mówię i czas, czyli wrzesień, który był początkiem trzeciej klasy, więc niewłaściwy czas,
niewłaściwe szkoły, czyli niewłaściwe warstwowanie, dobór tych klas był niewłaściwy, no i praca
właściwie była też taka, no warunki potem już się wypracowały natomiast na początku był jeden
absolutnie wielki chaos, który dla ludzi systemu był niepojęty, bo w momencie, kiedy my mamy prace,
kiedy mamy materiał czy wystandaryzowany czy prace egzaminacyjne, to właściwie musi być wszystko
dopięte, to musi być opanowane, bo to nie może być tak, że ja w pracy z fizyki znajduje polski na
przykład, bo to jest niedopuszczalne cos takiego, więc myślę, że to była totalna porażka, bo można to
było zrobić lepiej i wyniki mielibyśmy lepszy obraz tego, co zrobiliśmy. IDI_fizyka_1_K
Wśród respondentów pojawiały się także jednostkowe sugestie, iż przeprowadzone zmiany
w koncepcji egzaminów były za mało rewolucyjne w stosunku do wyzwań.
No dla mnie troszkę za mało rewolucji, tak? Mimo wszystko, ale to wiele czynników się na to złożyło,
bo bym widziała ten egzamin taki naprawdę postawiony mocno na myślenie, tak? Bez egzekwowania
pamięciowej wiedzy. No niestety tego się nie da, bo no nie da się umiejętności pokazać jeżeli się wiedzy
tak naprawdę nie ma. IDI_chemia_1_K
Oprócz kwestii, które są jednoznacznie negatywnie oceniane respondenci wskazywali także jakie
czynniki, z ich perspektywy utrudniały osiągnięcie celów i realizację całego procesu. Były to przede
wszystkim czynniki związane z organizacją projektu takie jak: koordynacja procesu, komunikacja
pomiędzy CKE a zespołami przedmiotowymi oraz harmonogram realizacji zadań.
W odniesieniu do koordynacji procesu respondenci wskazywali, iż problemem była raczej koordynacja
merytoryczna niż organizacyjna, co do której nie mieli większych zastrzeżeń. Na poziomie
merytorycznym brakowało im wskazywanej już wcześniej wizji uspójnienia prac pomiędzy
poszczególnymi przedmiotami oraz braku porozumienia z projektem tzw. banku zadań.
To to co już wcześniej mówiłam, ten brak komunikacji między bankiem zadań a naszym projektem, bo
według wcześniejszych ustaleń właśnie tak miało być, że mieliśmy się właśnie jakby uzupełniać,
otrzymywać zadania i tak dalej. I jakby wykorzystywać je do powstających arkuszy, to nie zadziało.
IDI_chemia_1_K
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Jako jeden z najbardziej uciążliwych problemów wskazywano komunikację pomiędzy CKE a zespołami
przedmiotowymi. Członkowie zespołów przedmiotowych wskazywali, iż wielokrotnie otrzymywali
sprzeczne komunikaty dotyczące oczekiwanych efektów ich prac, co generowało konieczność
wprowadzania poprawek i zmian, a w efekcie powodowało większe zaangażowanie czasowe.
Ja bym powiedział, że to jest w ogóle największy problem z tym programem, że instytucja zamawiająca, Strona | 77
czyli CKE nie chce dociekać z jakich powodów i na jakim etapie albo to było na etapie przekazu
informacji do koordynatora programu, czyli pana Małeckiego, albo no mogło być też etapie od pana
Małeckiego do zespołów pracujących, ale ten przepływ informacji nie był wystarczająco dobry i myślę,
że z tego powodu po prostu w wielu wypadkach musieliśmy robić dużo więcej pracy niż można byłoby
gdyby jednoznacznie powiedziano nam jakie ramy nas obowiązują i jakie formularze, jak wyglądające
mają być efektem tych prac. O tym się niestety dowiadywaliśmy bardzo często zbyt późno, jak mówię,
widzę tutaj problem w przepływie informacji, ewentualnie w zbyt późnym wypracowaniu tych założeń
w samej instytucji zamawiającej, bo to też mogło tak być, przepływ informacji mógł być jakby
natychmiast po podjęciu, tylko decyzja mogła być za późno, prawda? IDI_biologia_1_M
Problemy komunikacyjne pojawiały się też w odniesieniu do komunikowania planów CKE związanych
z wykorzystaniem efektów prac zespołów przedmiotowych. Jak opisano w poprzednim rozdziale
członkowie zespołów przedmiotowych nie wiedzieli jakie są plany CKE związane z wykorzystaniem
wypracowanych przez zespoły zadań oraz możliwości wykorzystania arkuszy tzw. majowych do
realizacji rzeczywistych egzaminów maturalnych.
W obszarze komunikacji pomiędzy członkami zespołów przedmiotowych pojawił się także problem
techniczny. Komunikacja ta miała się odbywać poprzez platformę elektroniczną wyposażoną
w zabezpieczenia pozwalające na zachowanie wszelkich wymogów tajności. Platforma nie zadziała
prawidłowo, przez co zadania musiały być przesyłane tradycyjnie, ale z zachowaniem dodatkowych
procedura takich jak kodowanie.
Myślę, że dawaliśmy sobie z tym radę. Problem może techniczny taki, że mieliśmy mieć platformę do
redmine, do kontaktów między nami w czasie pomiędzy sesjami i ta platforma nie została uruchomiona
prawidłowo. Nie mogliśmy się przez nią kontaktować. To by trochę problem techniczny, który nam
przeszkadzał, utrudniał pracę w ten sposób, że wszystkie zadania, które mieliśmy, nie mogliśmy ich
sobie swobodnie przesyłać. Musiały być kodowane. Z tym kodowaniem, z jakimś ohasłowaniem tego
to też jest wiadomo zawsze jakieś ryzyko, że ktoś ten kod może złamać, czyli praca pomiędzy sesjami
w ten sposób była troszkę utrudniona. IDI_biologia_4_M
Jako drugi najpoważniejszy problem respondenci wskazywali harmonogram realizacji całego
zadania, który był bardzo napięty. Z jednej strony powodowało to kumulację pracy i duże obciążenia
indywidualne, z drugiej nie pozwalało na rozpowszechnienie informacji wśród uczniów i nauczycieli.
Na pewno właśnie to, ta strefa czasowa. Może to, co się z tym wiąże, że można by było przegotować
większą akcję przygotowawczą, prezentacyjną wśród uczniów, gdybyśmy mieli rok więcej, to wtedy też
rzeczywiście można by to przygotowywać o rok wcześniej, uczniowie mieliby większy dostęp do tego,
do materiałów informacyjnych, do zadań przede wszystkim, także tutaj właśnie to związane z czasem.
Można by było to lepiej przygotować. IDI_biologia_4_M
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Ostatnią słabością wskazywaną przez respondentów jest brak pomysłu na wykorzystanie
wypracowanego potencjału w postaci zespołów przedmiotowych na poziomie systemowym.
Respondenci mają poczucie, iż uczestniczyli w czymś bardzo ważnym, wytrwale pracowali przez 3 lata,
są jednymi z najbardziej zorientowanych w zmianach osób i nie mają możliwości kontynuacji swojego
zaangażowania (np. w postaci konsultacji dla osób tworzących arkusze) ze względu na koniec projektu
Aczkolwiek wydawałoby się rzeczą naturalną, że zespół, który przygotowywał te koncepcje i który
dostał od trenera, od dyrektora CKU takie dyplomy supertrenerów, bo myśmy wszyscy takie dyplomy
dostali i mieliśmy prawo szkolić egzaminatorów w zakresie tych zmian, że nagle projekt się zakończył,
ten zespół został rozwiązany jak gdyby.. rozumie pan? I nagle te matury teraz będą układać ludzie,
którzy z tym zespołem nie mają nic wspólnego, którzy byli przez ten zespół wytrenowani albo nie byli,
którzy być może mają większe doświadczenie niż członkowie tego zespołu, ale rozumie pan,
wydawałoby się naturalną rzeczą, że ten zespół, który te koncepcje stworzył, powinien teraz dalej tę
rzecz pilotować, prawda? Kontynuować.(…) No ale nikt tam nie jest tym zainteresowany, prawda? Żeby
wykorzystać nasze doświadczenia i nasze kompetencje, które zdobyliśmy w trakcie tej pracy, żeby je
jakoś tam, prawda, no zużytkować. No ale projekt się skończył, teraz priorytetem, z tego co mi
wiadomo, jest szkolnictwo zawodowe, no i już Państwu dziękujemy. No wie pan, tak to po prostu... To
drugi problem, który dostrzegam, tak mi się wydaje. IDI_historia_2_M

6.2.6. Ocena osobistego zaangażowania członków zespołów przedmiotowych w prace nad
modernizacją egzaminów maturalnych z przedmiotów innych niż obowiązkowe na
poziomie rozszerzonym
Wszyscy respondenci oceniają dość zgodnie proces swojego zaangażowania w realizację zadania jako
trudne, ale wzbogacające doświadczenie.
Trudność z jednej strony związana była z samym charakterem zadania – tworzeniem nowej koncepcji,
konieczności dyskusji i wyboru najlepszych założeń.
No na pewno trudny, nie był to łatwy proces, to jest proces trudny, dlatego, że tworzyliśmy nową
koncepcję. To musiałbym oczywiście tutaj, jako lider pełniąc taką funkcję w zespole, więc musiałem no
kierować tymi wszystkimi pracami, więc na pewno większa odpowiedzialność, więc na pewno ta
realizacja, czy prace były właśnie procesem trudnym. Na początku poruszaliśmy się tak trochę po
omacku, więc trzeba było tutaj z tych różnych wielu pomysłów wybrać te, które byłyby najlepsze, podjąć
takie określone decyzje. IDI_WOS_ 1_M
Z drugiej strony pracę utrudniała dodatkowa presja czasu, trudności komunikacyjne oraz problemy
organizacyjne m.in. z doborem składu zespołów.
To było trudne dla wszystkich, bo naprawdę zespoły podjęły się bardzo trudnej, trudnego zadania
i uważam, że wszystkie zespoły naprawdę włożyły ogromny wysiłek w to, żeby wypracować w bardzo,
krótkim czasie, zespoły były niepełne z tego, co wiem. Niektóre zespoły to tak naprawdę miały pełen
skład na pół roku przed zakończeniem projektu, na trzy miesiące. U nas też pełen skład był dopiero po
pół roku także no wydaje się, że wszystkich naprawdę wkład był równy, zadanie było trudne, ale
uważam ze wykonane. IDI_historia_3_K
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Nie, nie. No znaczy trudność polegał tylko na tym, że to nas absorbowało, ja powiem inaczej, żadnych
w życiu pieniędzy nie zarobiłem z takim wysiłkiem. To znaczy mówiąc inaczej uważam, że każdy
zarobiony pieniądz w tym projekcie został wypracowany przeze mnie nad wyraz rzetelnie i w związku z
tym ta praca o oczywiście, że jeśli chodzi o pewne moje predyspozycje, umiejętności, rzeczywiście one
się nadawały do tego, żeby w takim zespole uczestniczył, niemniej no powiem tak, to był duży wysiłek i
psychiczny, i fizyczny. Także psychiczny, dlatego, że ta praca była nerwowa, to znaczy to nie było ta, że Strona | 79
to był taki spokojny czas. Myśmy ciągle byli czymś tam zaskakiwani, przede wszystkim terminami, z
reguły ciągle skracane i tak dalej, w związku z tym no to wymagało od nas no bardzo dobrze
skoordynowanej i bardzo dobrze zorganizowanej pracy. IDI_fizyka_2_M
Wszyscy respondenci wskazują, iż w wyniku udziału w projekcie ich kompetencje metodologiczne
związane z tworzeniem zadań i arkuszy, a także ich ocenianiem wzrosły.
No na pewno dość sporo mi się podniosły moje umiejętności formułowania przede wszystkim poleceń,
żeby te polecenia były precyzyjne, dobierania czasowników, tak? Budowania tych zadań nowego typu,
szczególnie zamkniętych, no bo wcześniej się skupialiśmy głównie na zadaniach wielokrotnego wyboru,
a tu w tych wielokrotnego wyboru również dobieranie dystraktorów, tak? Jak je układać, jak
przydzielać, żeby były, no i cała konstrukcja arkusza, tak? Opracowanie kartoteki, składanie tego
wszystkiego, wyliczanie proporcji, jak te zadania powinny wyglądać, ustalenie kolejności, tak?
Tworzenie wiązek. Czyli generalnie cała budowa arkusza, no poprawiło to moje umiejętności
konstruowania zadań i testów. IDI_chemia_1
No na pewno merytoryczne, prawda? Dlatego że każde z zadań, które się znalazło albo w informatorze
albo w tych czterech przykładowych arkuszach przez nas przygotowanych, było nicowane na wszelkie
możliwe sposoby, prawda? I przy przenicowywaniu tego typu zadań okazuje się, że no gdzieś trzeba
dojść do tego dna kompetencji, prawda? To znaczy trzeba wyjaśnić wszystko. Jeżeli na mapie jest 7
zamków piastowskich na Dolnym Śląsku, to trzeba sprawdzić dokładnie czy one wszystkie rzeczywiście
są piastowskie, tak? Rozumie pan? To znaczy... a to wcale nie jest takie proste, żeby to sprawdzić. A
jeśli któryś nie jest, to trzeba go z tej mapy usunąć, itd., itd. Więc na pewno merytoryczne kompetencje
też jakoś tam ten projekt rozwijał. IDI_historia_2_M
Ponadto duża część respondentów wskazywała, iż w wyniku intensywnej pracy w formule grupowej
wzrosły ich kompetencje miękkie takie jak współpraca w grupie, komunikacja, zarządzanie kryzysem
oraz zarządzanie grupą.
Na pewno były rozwijane kompetencje, chociażby tej pracy w grupie, czy współpracy w grupie, a nawet
między innymi grupami przedmiotowymi szerzej, więc, no poza tym nie tylko tutaj w ramach tych prac
w grupie, ale również jakby wychodzenie na zewnątrz z efektami tego projektu. Tak jak mówię
rozwijałem tylko te kompetencje, które były, kontaktu z innymi ludźmi, przeprowadzenia tych szkoleń,
wiec mówię tutaj nowych właściwie nie było, tylko rozwijanie tych, które były. IDI_WOS_ 1_M
Przyrost kompetencji zarządczych był szczególnie zauważalny w przypadku liderów zespołów, którzy
starali się kierować swoimi zespołami w jak najefektywniejszy sposób.
Natomiast generalnie, generalnie rzeczywiście ten czynnik ludzki to, że nauczyliśmy się pracować
w grupie, ja się przekonałam, że potrafię taką grupą kierować. Przekonałam się, bo ja mogłam mieć
taką wiedzę, czy mieć wątpliwość, natomiast generalnie rzeczywiście nauczyłam się tego, w jaki sposób
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nimi kierować, jak wyzwalać ich najlepsze cechy, tak, żeby wzmacniać te cechy, które są. Oczywiście
również opanowywać, bo takie sytuacje zapanować nad kryzysem, tak, czyli projektować w pewnym
sensie kryzys, ale też przede wszystkim zarządzać tym kryzysem w grupie, bo tych kryzysów było całe
mnóstwo siłą rzeczy, właśnie ze względu na dużą pracę, na koncepcyjną pracę, na to, że każdy jest
mimo wszystko indywidualistą, każdy był autorem, a więc tworzył zadania, a więc każda zmiana w tym
zadaniu powodowała, że gdzieś tam się trząsł na samym początku, a potem już to przyjmował ze Strona | 80
spokojnemu, czyli dla mnie, jako lidera to rzeczywiście nieprawdopodobne ćwiczenie się w kierowaniu
taką grupą, bardzo zróżnicowaną, właściwie z samych indywidualistów. IDI_fizyka_1_K
Respondenci wskazywali także na doskonalenie kompetencji w zakresie recenzowania zadań czy
prowadzenia szkoleń dzięki zadaniom realizowanym w projekcie.
No tak, też od nas wymagano na przykład umiejętności recenzowania zadań, to też dosyć ciekawa
myślę kwestia, więc po tym względem też na pewno swoje tutaj kompetencje podniosłam, więc myślę,
że pod tym względem też coś nowego, coś czego wcześniej, z czym nie miałam wcześniej styczności.
IDI_biologia_2
No też przedtem szkoliłam, ale tu szkoliłam wyjątkowo dużo i były to takie materiały trudne, więc na
pewno umiejętność szkolenia i prowadzenia takich szkoleń, redakcji materiałów, przygotowujących do
szkoleń, no to były te rzeczy, które jeszcze się nauczyłam i podszkoliłam, wykształciłam. IDI_biologia_3
Większość respondentów wykorzystuje uzyskane kompetencje głównie w ramach swojej pracy
zawodowej. Osoby pracujące w okręgowych komisjach egzaminacyjnych wykorzystywały wiedzę do
wykonywania zadań związanych z realizacją egzaminów maturalnych.
Znaczy wykorzystuję w pracy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, czyli tej swojej pracy zawodowej,
ponieważ też uczę w szkole to wykorzystuję w pracy z uczniami swoimi, więc tu mam akurat taką
możliwość i na pewno w dużym stopniu to wykorzystuję, szczególnie właśnie te, które osiągnąłem
w pracy tej Okręgowej Komisji. Po tej maturze majowej, która miała miejsce i teraz, kiedy uczniowie
maturzyści, mieli możliwość wglądu do swoich prac, to odbyłem wiele rozmów z maturzystami,
tłumaczyłem im chociażby, dlaczego takie, a nie inne wyniki osiągali, więc to mi na pewno bardzo,
znajomość tych wszystkich zagadnień od podszewki bardzo mi pomagało. IDI_WOS_ 1_M
Nauczyciele wykorzystują wiedzę i doświadczenie do jak najlepszego kształcenia uczniów pod kątem
wymagań egzaminacyjnych oraz tworzenia jak najlepszych zadań sprawdzających ich wiedzę.
Tak, to dotyczy głównie zadań, bo jako nauczyciel konstruuję sama sprawdziany, czy prace pisemne,
arkusze i na pewno to mi się przydaje, tak, czyli w zasadzie to jest tak, że można nabyć już po tym czasie
stwierdzam, że nabyłam pewnej biegłości w tworzeniu tego typu prac, takich właśnie, czy to właśnie
związanych z powtórką wiadomości, czy samymi sprawdzianami, to na pewno pomogło mi bardzo.
IDI_biologia_2_K
Podobnie pracownicy akademiccy wykorzystują umiejętności m.in. do konstruowania egzaminów dla
studentów.
Na pewno. Na pewno tutaj też na uczelni nie pracujemy indywidualnie. Zawsze prace zespołowe,
organizacja pracy w grupie, to się na pewno przydaje, jeśli chodzi o uczelnie oczywiście też praca
z komputerem to tez jest podstawa tutaj u nas, także też bardzo dużo mi to dało przygotowanie zadań
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na uczelni też coraz częściej z przyczyn formalnych odchodzi się od takich typowych egzaminów
ustnych, coraz częściej są to egzaminy pisemne, tutaj przygotowanie arkuszy dla studentów to jest tez
bardzo niebagatelna umiejętność, ot mi się przydaje tutaj. IDI_biologia_3_M
Umiejętności miękkie jako uniwersalne są wykorzystywane przez wszystkich w ich zadaniach,
szczególnie doceniane są przez osoby, które pełnią funkcje kierownicze.
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W codziennej pracy tak, jak najbardziej, tym bardziej, że zostałam tu w firmie również obdzielona
funkcją, bo kieruję grupą zespołu przedmiotów, a nie jednego i przyznam się szczerze, że doświadczenia
z projektu przenoszę na pracę swoją tutaj teraz na swoim stanowisku. Wykorzystuję to w życiu
praktycznym, tak, zawodowym. (…) No w taki sposób, że na przykład wiem jak rozdzielać zadania, jak
monitorować te zadania, jak monitorować te zadania, po prostu wiem, że czekanie na ostateczne
dzieło, prawda, nie ma sensu, że trzeba w trakcie jeszcze wspomagana, wspierać. No tutaj te
organizacyjne umiejętności, prawda, jakby doskonaliłam i organizacyjni, że tak powiem dostałam
wsparcie w tym projekcie takie, że moje doświadczenie jest po prostu większe. IDI_geografia_1_K

6.2.7. Podsumowanie
W ramach komponentu 3 pn. „Modernizacja egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z przedmiotów innych niż obowiązkowe” dokonano kompleksowej modyfikacji założeń egzaminów
maturalnych z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zakres modyfikacji
był zróżnicowany w przypadku każdego z przedmiotów, w przypadku niektórych (biologia, fizyka,
historia) wprowadzone zmiany miały charakter fundamentalny, w przypadku innych (chemia,
geografia, wiedza o społeczeństwie) zmiany były mniej rewolucyjne i opierały się przede wszystkim na
zmianie sposobu oceniania na holistyczny.
Działania zrealizowane w ramach komponentu należy ocenić jako skuteczne – w odniesieniu do
wszystkich przedmiotów zostały zrealizowane wszystkie założenia projektu. Powołane w ramach
komponentu zespoły przedmiotowe wypracowały we wskazanym czasie koncepcje zmian w obrębie
egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Ponadto wypracowane zostały wszystkie
materiały konieczne do przygotowania egzaminu: procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych,
metodykę i procedurę oceniania arkuszy egzaminacyjnych, arkusze maturalne, informatory, programy
szkoleń. Ponadto przeprowadzono standaryzację zadań i pilotaże, a także próbny egzamin maturalny.
Jak wynika z badań jakościowych, respondenci reprezentujący zespoły z wszystkich przedmiotów
bardzo pozytywnie oceniają wypracowane modyfikacje. Po pierwsze bardzo pozytywnie oceniane są
zmiany w samej koncepcji egzaminów maturalnych. Postrzegane są jako odpowiadające na zmiany
wynikające z wprowadzenia nowej podstawy programowej, nacisk na kształcenie umiejętności
i wyzwania współczesnego świata. Zmiana filozofii nauczania oraz egzaminowania jest szczególnie
podkreślana w przypadku fizyki, w której podobnie jak w przypadku matematyki, w egzaminie
maturalnym wprowadzono zadania sprawdzające umiejętności rozumienia fizyki, a nie tylko
rachowania zadań z przedmiotu. Po drugie wypracowane przy naprawdę intensywnym zaangażowaniu
członków zespołu materiały oceniane są jako wysokiej jakości, spełniające wszelkie standardy naukowe
i dydaktyczne. Pozytywnie oceniane przez członków zespołów jest także wprowadzenie holistycznego
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oceniania, choć ten element reformy uznawany jest za jednej z najtrudniejszych do zrozumienia
i stosowania przez egzaminatorów.
Problemy i bariery, które pojawiły się w czasie realizacji komponentu:
 Brak komunikacji spójnej wizji poszczególnych koncepcji ze strony Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej. Z jednej strony objawiało się to brakiem koordynacji zakresu prac pomiędzy Strona | 82
poszczególnymi przedmiotami, z drugiej nieprecyzyjnymi wytycznymi co do kształtu
oczekiwanych rezultatów.
 Harmonogram projektu – realizacja komponentu ruszyła z opóźnieniem, co odbijało się na
wszystkich etapach począwszy od opóźnień w konstruowaniu zespołów przedmiotowych
poprzez bardzo silną presję czasu na etapie tworzenia informatora oraz arkusza pokazowego
po relatywnie późne przekazywanie materiałów i organizację szkoleń.
 Brak możliwości pełnego wykorzystania wypracowanej metodologii tworzenia arkuszy
i poszczególnych arkuszy podczas egzaminów maturalnych w maju 2015 r. Wykorzystanie
opracowanych przez zespoły przedmiotowe arkuszy do realizacji rzeczywistego egzaminu
maturalnego nie było założeniem projektu wyrażonym implicite, tym niemniej takiego
rozwiązania spodziewali się przedstawiciele zespołów przedmiotowych. Ze strony CKE nie było
to możliwe ze względu na konieczność zachowania tajności egzaminu. Oprócz barier
systemowych sytuację utrudniał brak właściwej komunikacji planów wobec wypracowanych
zadań i arkuszy.
 Brak wykorzystania i udostępnienia „nadprogramowych” zadań wypracowanych przez zespoły
przedmiotowe do szerszego wykorzystania przez uczniów i nauczycieli.
 Opór ze strony środowiska nauczycielskiego i egzaminatorów w stosunku do
wypracowywanych rozwiązań, w szczególności w stosunku do holistycznego oceniania.
 W odniesieniu do wypracowanych materiałów, szczególnie informatora zauważana jest
hermetyczność języka oraz techniczna formuła, która sprawia, iż uczniowie niechętnie
korzystają z materiałów.
 Problem systemowy związany z etapem testowania polegający na braku dogodnej grupy
docelowej do testowania (uczącej się według nowej podstawy programowej, a z drugiej strony
nie będącej pierwszym rocznikiem zdającym egzamin według nowej formuły) oraz pozostałe
problemy związane z testowaniem takie jak nieodpowiedni czas testowania oraz błędy
organizacyjne i merytoryczne popełniane przez wykonawcę testowania zewnętrznego.
 Brak pomysłu na wykorzystanie wypracowanego potencjału w postaci zespołów
przedmiotowych na poziomie systemowym.
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6.3.

Analiza komponentu „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego”

6.3.1. Charakterystyka zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego
Wprowadzenie nowej formuły egzaminu maturalnego, która zaczęła obowiązywać od roku 2015, jest
konsekwencją sukcesywnego wdrażania od roku szkolnego 2009/2010, na kolejnych etapach
edukacji, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
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Podstawą nowej formuły egzaminu maturalnego stało się założenie, że młody człowiek w trakcie
szkolnej edukacji polonistycznej zdobywa określoną wiedzę na temat świata kultury i jego wybranych
przejawów, ale przede wszystkim zostaje wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji różnorodnych
tekstów kultury.
Najważniejsze zmiany dotyczyły dwóch aspektów egzaminu:
 Zmiany formuły egzaminu ustnego. W latach 2005-2014 na egzaminie ustnym z języka
polskiego na poziomie podstawowym abiturient prezentował przygotowaną uprzednio
prezentację na wybrany przez siebie temat. Formuła ta pozwalała na pewne nadużycia –
krytykowana była przede wszystkim praktyka zlecania przygotowania prezentacji osobom
zewnętrznym. Wysiłek maturzysty ograniczał się wyłącznie do zaprezentowania wystąpienia
podczas egzaminu. Nowa formuła egzaminu zakłada przygotowanie wypowiedzi podczas
samego egzaminu we wskazanym czasie na podstawie wylosowanego zagadnienia w oparciu
o tekst literacki, materiał ikonograficzny lub zagadnienie językowe;
 Zmiana sposobu oceniania wypracowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym
z analitycznego na holistyczny. W poprzedniej wersji egzaminu maturalnego z języka polskiego
waloryzowane były wypracowania zgodne z odpowiednim wzorem i zawierające konkretne
„słowa-klucze”. Mogło to prowadzić do sytuacji w której pomimo niskiej jakości wypracowania
konieczne było przyznanie punktu ze względu na dobór odpowiednich słów. W nowej wersji
egzaminu wypracowanie ocenia się całościowo i niemożliwe jest przyznanie punktu, w sytuacji
w której całość nie spełnia minimalnych kryteriów merytorycznych.
Założenia zmian zostały wypracowane w dużej mierze w ramach komponentu pn. Modernizacja
egzaminu maturalnego z języka polskiego ewaluowanego projektu.
Do zadań stricte projektowych realizowanych w ramach komponentu należało:
1. Opracowanie zbioru co najmniej 500 przetestowanych zadań maturalnych z języka polskiego
wraz z kluczami oceniania i szczegółowymi, wzorcowymi rozwiązaniami (w tym 300 zadań na
egzamin ustny, 20 zadań na egzamin pisemny – cz. II (wypracowanie), 180 na egzamin pisemny
– cz. I testowa). Produktem był zbiór ok. 500 przetestowanych zadań maturalnych z języka
polskiego wraz z kluczami oceniania i szczegółowymi, wzorcowymi rozwiązaniami.
2. Przygotowanie propozycji 20 arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego zgodnych
z obowiązującą podstawą programową na poziomie podstawowym i rozszerzonym
o odpowiedniej strukturze i dobrze dobranym poziomie trudności wraz ze schematami
oceniania, w tym 10 arkuszy na poziomie podstawowym i 10 arkuszy na poziomie
rozszerzonym. Produktem był 20 przykładowych arkuszy maturalnych zgodnych
z obowiązującą podstawą programową na poziomie podstawowym i rozszerzonym wraz ze
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schematami oceniania, w tym 10 arkuszy na poziomie podstawowym i 10 arkuszy na poziomie
rozszerzonym.
Przeprowadzenie 9 testowań pojedynczych zadań, wiązek zadań i arkuszy i próbnego egzaminu
maturalnego z języka polskiego. Produktem było 9 raportów z testowań pojedynczych zadań,
wiązek zadań i arkuszy na odpowiednio dobranej próbie uczniów.
Przygotowanie propozycji informatora maturalnego z języka polskiego dotyczącego matury od Strona | 84
2015 roku. Produktem była propozycja informatora maturalnego z języka polskiego
dotyczącego matury od 2015 roku.
Opracowanie 2 programów szkoleń, w tym 1 dla nauczycieli i 1 dla egzaminatorów, oraz
poradnika dla konstruktorów zadań. Produktem były 2 programy szkoleń, w tym 1 dla
nauczycieli i 1 dla egzaminatorów, oraz poradnik dla konstruktorów zadań.
Wydanie zbioru zadań na egzamin ustny obejmującego 50 przykładowych zadań wraz
z komentarzem dydaktycznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Produktem był zbiór zadań
(w wersji elektronicznej) na egzamin ustny obejmujący 50 przykładowych zadań wraz
z komentarzem dydaktycznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Projekt w odniesieniu do komponentu IV zakładał osiągnięcie celu głównego jakim opracowanie
koncepcji egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Strukturę celów komponentu przedstawia poniższy schemat.
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Rysunek nr 5. Struktura celów komponentu nr 4.
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Opracowanie zbioru co najmniej 500 przetestowanych zadań maturalnych z języka
polskiego wraz z kluczami oceniania i szczegółowymi, wzorcowymi rozwiązaniami (w tym
300 zadań na egzamin ustny, 20 zadań na egzamin pisemny – cz. II (wypracowanie), 180 na
egzamin pisemny – cz. I testowa).
Przygotowanie propozycji 20 arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego zgodnych z
obowiązującą podstawą programową na poziomie podstawowym i rozszerzonym o
odpowiedniej strukturze i dobrze dobranym poziomie trudności wraz ze schematami
oceniania, w tym 10 arkuszy na poziomie podstawowym i 10 arkuszy na poziomie
rozszerzonym.
Przeprowadzenie 9 testowań pojedynczych zadań, wiązek zadań i arkuszy i próbnego
egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Przygotowanie propozycji informatora maturalnego z języka polskiego dotyczącego matury
od 2015 roku.

Opracowanie 2 programów szkoleń, w tym 1 dla nauczycieli i 1 dla egzaminatorów, oraz
poradnika dla konstruktorów zadań.

Wydanie zbioru zadań na egzamin ustny obejmującego 50 przykładowych zadań wraz z
komentarzem dydaktycznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

6.3.2. Ocena realizacji celu głównego komponentu
Celem głównym komponentu było opracowanie koncepcji modernizacji egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie jego pilotaży oraz próbnego egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym według opracowanej koncepcji, a także
przygotowanie zadań, które będą wykorzystane w arkuszach maturalnych z języka polskiego.
Komponent dotyczący modernizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego, był drugim, po
matematyce komponentem uruchomionym w projekcie w roku 2008. Główną rolę pełnił w nim
Centralny Zespół Ekspertów Polonistycznych (CZEP), który odpowiadał za wypracowanie zmienionej
koncepcji egzaminu oraz wszystkich koniecznych do przeprowadzenia zmian materiałów. Centralny
Zespół Ekspertów Polonistycznych składał się z 15 ekspertów – polonistów literaturoznawców
i językoznawców, dydaktyków nauczania języka polskiego, specjalistów w dziedzinie pomiaru osiągnięć
edukacyjnych. Skład zespołu zmieniał się ze względu na sytuacje losowe, ale także i ograniczenia
projektowe. W związku z wydłużaniem projektu (pierwotnie koniec planowany był w roku 2010,
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następnie w 2012, by ostatecznie zakończyć się w roku 2015) konieczne było powtarzanie wyboru
członków CZEP w przetargu, co w niektórych przypadkach prowadziło do przerwania ciągłości pracy
i zatrudniania nowych osób.
W ramach komponentu osiągnięto cel główny i wypracowano wszystkie zakładane elementy.
Wypracowana koncepcja została wykorzystana podczas realnego egzaminu maturalnego z języka Strona | 86
polskiego przeprowadzonego w maju 2015 roku .
(…) częściowo zostały użyte, pewne struktury, które wypracowaliśmy i konkretne zadania również, cały
nasz pomysł na maturę został oczywiście przyjęty, zaakceptowany i zrealizowany w maju, także ja tu
się nie mogę się czepiać niczego, ani mieć pretensji do nikogo, bo mi się nawet ta matura w maju
podobała. TDI_polski_2_M
Problemem, który stwarzał ryzyko dla osiągnięcia zarówno celu głównego jak i celów szczegółowych
było nie do końca sprawne funkcjonowanie zespołu ekspertów. Jak zauważył respondent – członek
CZEP główną trudnością były tarcia wewnątrz zespołu oraz nierównomierny wkład pracy w tworzone
produkty. Wszystko to wydłużało całą procedurę i stwarzało ryzyko dla projektu.
Więc te problemy, które są mówię, powtarzały się właściwie za każdym razem, kiedy trzeba było
zakończyć pewien etap, prawda, oddać jakiś konkretny produkt z naszej strony, to się pojawiały
oczywiście wielkie ambicje (…) natomiast wkład pracy był mizerny, albo nawet mierny. TDI_polski_2_M
Tym niemniej, pomimo tych problemów założenia udało się osiągnąć.
Natomiast udało nam się rzeczywiście wszystko wykonać. Może nie na takim poziomie na 100%, ale
gdzieś na 90%. TDI_polski_2_M

6.3.3. Ocena realizacji celów szczegółowych komponentu
6.3.3.1.

Cel szczegółowy nr 1. Opracowanie koncepcji egzaminu maturalnego z języka polskiego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym
Koncepcja oparta miała być zgodnie z projektem na 3 głównych założeniach, tzn.:
a) koncentracja egzaminu ustnego na sprawdzaniu umiejętności ustnego przekazywania własnych
myśli w formie wymaganej przez zadaną intencję komunikacyjną. Zmiana formuły egzaminu
(losowanie zagadnienia, ustna wypowiedź na zadany temat oceniana wg holistycznego klucza)
b) zwiększenie liczby wariantów wypracowania oraz wprowadzenie klucza holistycznego
w egzaminie pisemnym z języka polskiego.
c) opracowanie propozycji zadań związanych z wymogiem kształcenia świadomości językowej.
Zmiana koncepcji realizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego generalnie oceniana jest
pozytywnie. Tym co jest uznawane za dobrą modyfikację jest m.in. wprowadzenie zadań związanych z
wymogiem kształcenia świadomości językowej. Wprowadzenie tych zagadnień do egzaminu
ukierunkowuje również nauczycieli na konieczność ich poruszania podczas pracy dydaktycznej.
To znaczy tak, założenia oceniam też dobrze, podoba mi się to, że pojawiała się sprawność językowa,
chociaż ja sobie zdaje sprawę, że bardzo wielu nauczycieli to będzie krytykować to, że my na to nie
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mamy czasu na lekcji, bo jednak trzeba dużo materiału literackiego, ale podoba mi się, że to się
pojawiło. TDI_polski_1_K
W przypadku modyfikacji egzaminu ustnego pozytywnie oceniana jest rezygnacja z prezentacji.
Proces przygotowania prezentacji nie spełniał swojej funkcji, gdyż wytworzył się rynek bardzo tanich
prezentacji przygotowywanych przez studentów, a także i nauczycieli na każdy temat.
Strona | 87
Oczywiście ona jest lepsza od prezentacji moim zdaniem, bo prezentacja była dobra przed wieku laty,
kiedy wchodziła, teraz, kiedy studenci pisali po 20-30 złotych każdą prezentację, na każdy temat, można
było sobie kupić w Internecie wysyłając SMS-a, no to to już było zupełnie zdegenerowane prawda.
TDI_polski_2_M
Dobrze oceniane jest także wprowadzenie zagadnień ikonograficznych w powiązaniu z tekstami
literackimi.
(…) jeżeli chodzi o materiał dotyczący sztuk plastycznych, uważam, że to też jest bardzo dobry pomysł,
że te pytania są zawsze skierowane z tekstami literackimi, to znaczy, że uczeń musi coś przywołać z
literatury, że to nie jest tylko egzamin na przykład historii sztuki, ze tak się nie stało i bardzo dobrze.
TDI_polski_1_K
Wśród respondentów spotyka się różne opinie dotyczące stopnia trudności nowej matury ustnej.
Z jednej strony respondentka-egzaminatorka wskazuje, iż zakres zagadnień uwzględniony
w pytaniach na maturze ustnej jest szerszy i może być interpretowany jako trudny. Szczególnie
istotne wydaje się to w odniesieniu do pytań z obszaru językoznawczego, któremu mniej czasu
poświęca się na lekcjach. Ocenianie tych zagadnień powodowało, w opinii respondentkiegzaminatorki dyskomfort dla oceniających.
(…) miałam jednak problem z ocenianiem tej części, tych pytań językowych. Trudno mi powiedzieć,
dlaczego, ale chyba też, dlatego że skala trudności tych pytań wydaje mi się o wiele większa niż pytania
z literatury, czy z literatury i tekstów ikonicznych, dlatego że tam jakiś motyw rozstania na obrazie
Grottgera, a na przykład kwestia subkultur przy, języka subkultur i teraz nagle jakoś trzeba mądrzej,
albo i więcej powiedzieć (…) ale były takie zagadnienia, które były według mnie naprawdę trudne.
I teraz taki uczeń ma tyle samo czasu na przygotowanie czegoś prostszego w mojej ocenie, a prostsze
to znaczy takie, z którym się częściej na lekcji języka polskiego spotkał, niż zagadnieniem językowym,
bo jednak nie da się po prostu tak często powracać na przykład do zagadnienia subkultur, jak na
przykład do motywu powstania, analizując teksty literackie. No i tu miałam problem z ocenianiem.
Pamiętam, że jednak gdzieś no tak wahałam się, czy wahaliśmy się i czułam taki dyskomfort przy
ocenianiu tych tematów z języka. TDI_polski_1_K
Konieczność ilustrowania wypowiedzi kilkoma przykładami tekstów kultury jest oceniana jako
problematyczna w przypadku nowej podstawy programowej, w której część obowiązującego wcześniej
kanonu nie jest już omawiana. W rezultacie uczniowie przeciętni, nie mający zaawansowanych
kompetencji kulturowych odwołują się do tekstów kultury popularnej.
One nam trochę przypominały jak gdyby czasami zagadnieniami polecenia czy tematy matury starej
formuły, jeszcze sprzed klucza. I wydawało nam się chwilami, że uczniom jakby z naszej podstawy
programowej, którą my teraz realizujemy, która jest okrojona, brakuje przykładów do rozwinięcia tego
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zagadania, jeżeli mieli omówić go na przykład na dwóch czy trzech przykładach tam literackich, jeden
malarski, dwa przykłady literackie, że jednak wyjście z podstawy programowej, jako obligatoryjnych na
przykład takich pozycjach jak Orzeszkowa, czy tam Sienkiewicz, mówię teraz o szkole średniej, prawda,
powodowało, że im było trudno znaleźć ten jeszcze jeden przykład. Oczywiście, że uczniowie dobrzy,
czytający, czy bardzo dobrzy, oni nie mieli z tym problemu, bo oni czytają coś więcej niż lektury, to jest
oczywiste, ale ja mówię teraz o takich przeciętnym bardzo uczniu, czy nawet słabym uczniu, bo zdarzyło Strona | 88
mi się również pytać takich, więc tutaj pamiętam, że mieliśmy takie wrażenie, że się nam trochę, że
trochę uczniowie się gubią jak nie wiedzą, co jeszcze można by przywołać, bo zdarzało się, teraz sobie
przypominam, na przykład fragmenty z Elizy Orzeszkowej Gloria Victis i tam chodziło o jakiś zjawisko
stylizacji językowej, dokładnie w tym fragmencie, ja to wiem, bo tego kiedyś uczyłam, chodziło o
stylizację na język biblijny, a dla ucznia to była zupełna nowość, dlatego, że Gloria Victis nie jest w tym
momencie obowiązkowa i nawet, jako uzupełniająca na rozszerzeniu nie jest, więc dla ucznia to był
zupełnie obcy tekst literacki, w ogóle Orzeszkowa jest czymś zupełnie obcym (…) wiedzieliśmy, że muszą
nieźle główkować, żeby sobie jakiś inny przykład przywołać i wie Pani, wtedy schodzą czasem takie
przykłady jakichś filmów nienajlepszych lotów, typu serial Kiepscy i myślę, że nikt z polonistów nie
chciałby, żeby ta matura za kilka lat zamieniła się w opowieść o kolejnych odcinkach właśnie Rodzina.pl
czy tam innych seriali, do którego ja oczywiście nic nie mam, ale bez przesady no. TDI_polski_1_K
Respondent członek CZEP wskazywał, iż ta możliwość posiłkowania się na maturze ustnej przykładami
z kultury popularnej daje uczniowi zbyt wielką dowolność. W takiej sytuacji rodzi się
niebezpieczeństwo, iż zdający mogąc powołać się na jakikolwiek tekst kultury, może też go
sfabrykować, gdyż egzaminator nie ma praktycznej możliwości weryfikacji utworu do którego uczeń
się odwołuje.
Ponieważ uczeń posługiwać się swoimi doświadczeniami osobistymi, prawda, nie wiem, piosenką,
tekstem hip-hopowym, prawda, rapowym, czy filmami, które ogląda, fotografiami, którymi się
interesuje, więc właściwie (…) właściwe do każdego pytania można było dopasować Biblię na przykład.
(…) można było znać tylko księgę rodzaju na przykład, albo księgę wyjścia, albo jeszcze księgę Hioba do
wszystkich tematów były teksty, więc to nie jest tak, że wychodzi poza kanon lektur szkolnych. Jest coś
takiego, że uczeń może modyfikować to, ponieważ może wymyślić sobie tekst, który nie istnieje i to jest
nie do sprawdzenia w trakcie egzaminu. Jest taka możliwość. I komisja nie zna wszystkich tekstów
kultury świata, a tych nowych, prawda, które pojawiają się w mediach elektronicznych, gdzieś na You
Tube, prawda, gdzie to jest zupełnie czwarty obieg, prawda, kultury i nie znają. TDI_polski_2_M
Głównym zarzutem formułowanym wobec matury ustnej w nowej odsłonie jest więc to, iż nie
weryfikuje ona wiedzy, a umiejętność autoprezentacji i premiuje osoby, które potrafią się lepiej
sprzedać.
Tutaj się trzeba wykazać tylko pewnymi umiejętnościami. Ta matura promuje tych, którzy potrafią
lepiej gadać, i widzimy to, tak, po tegorocznych maturzystach, ja ucząc w szkole też to widzę, że ci,
którzy potrafią gadać lepiej maja lepsze wyniki i nie wiem czy to jest najlepszy pomysł czy ta formuła
się obroni. (…)bo to znowu jest moim zdaniem można tak pogadać tak trochę, o czym się chce, to jest
mało ukierunkowane. Ja byłem zwolennikiem zawsze, żeby to był egzamin ustny z lektur, z lektur, żeby
to był normalny egzamin ustny, z trzema pytaniami, gdzie trzeba się wykazać konkretna wiedzą.
TDI_polski_2_M
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W związku z tym, iż formuła ta została przetestowana po raz pierwszy trudno ją jednoznacznie ocenić.
Tym niemniej, pomimo obiekcji respondentów należy zaważyć, iż w kontekście potrzeb obecnego
rynku pracy umiejętność publicznego przemawiania i autoprezentacji jest jedną z kluczowych w
przypadku wielu zawodów. Z badań wynika też, iż polscy uczniowie i absolwenci za mało czasu
poświęcają właśnie ćwiczeniu tego typu umiejętności. Być może zmiana wprowadzona na egzaminie
maturalnym doprowadzi do pewnego przeorientowania też systemu nauczania na kształcenie tego Strona | 89
typu umiejętności.
W odniesieniu do zmian wprowadzonych w egzaminie pisemnym, również są one pozytywnie
oceniane, szczególnie odejście od systemu oceny opartego na kluczu interpretacyjnym. Tym niemniej,
w opinii respondenta członka CZEP wprowadzony system oceniania nie spełnia kryteriów oceniania
holistycznego, gdyż zbyt sztywno ustawiono punktację. W poszczególnych kategoriach prac można
przyznać określoną liczbę punktów np. w kategorii A można dać 12 lub 18, nie można jednak dowolnie
przyznać punktów 15. To powoduje, iż schemat oceniania nie jest elastyczny.
Tak. Zbyt sztywny i jeżeli można dać w kategorii A, prawda, 12, albo 18 punktów, to pomiędzy 18 a 12
jest jeszcze ileś tam pośrednich, prawda, ocen. Czasami ktoś jest, kogoś można ocenić w środku,
prawda, dać mu 18, to za dużo, dać mu 12, to za mało, co zrobić, prawda? Bo to nie jest ani na 18, ani
na 12, to jest właśnie bardzo taki. To jest oczywiście wszystko subiektywne, natomiast gdzieś intuicja
tego egzaminatora i doświadczenie prawda na to wskazują. (…) moi koledzy, którzy są egzaminatorami
mówili właśnie, że to im jakoś nie pasuje, że wszystko jest bardzo dobre, bardzo fajne, że czytają
ciekawe prace, nie pisane pod klucz, tylko ze właśnie dla nich to narzędzie punktowania jest trochę
mocno ograniczone. (…) Wyznaczyli takie bardzo sztywne rygory i to już nie jest
holistyczne.TDI_polski_2_M
Schemat oceniania wskazywany jest jako jedyny aspekt wymagający bezwarunkowej poprawy.
Zdaniem respondenta członka CZEP, również i uczniowie pozytywnie oceniają wprowadzone zmiany.
Ze strony nauczycieli oceny są różne.
Nauczyciele różnie, nauczyciele różnie, bardzo różnie, bo są, tu jest cały wachlarz postaw i uczyć, odczuć
i odniesień, także od skrajnego entuzjazmu, do skrajnej negacji, to trudno powiedzieć, na czym to
polega, natomiast ja rozmawiałem z uczniami, nie tylko w szkole, w której uczę, ale też w innych
szkołach, mam dosyć dużo kontaktów z młodzieżą i zasadniczo uczniowie są z zadowoleni, że nie ma
klucza tak zwanego, że nie ma prezentacji, oni są z tego zadowoleni. I że są stałe schematy pytań zadań
maturalnych, że oni wiedzą, czego się spodziewać i jak się przygotowywać, także to chyba tak wygląda.
TDI_polski_2_M

6.3.3.2.

Cel szczegółowy nr 2. Opracowanie zbioru co najmniej 500 przetestowanych zadań
maturalnych z języka polskiego wraz z kluczami oceniania i szczegółowymi, wzorcowymi
rozwiązaniami (w tym 300 zadań na egzamin ustny, 20 zadań na egzamin pisemny – cz. II
(wypracowanie), 180 na egzamin pisemny – cz. I testowa)
W ramach projektu opracowano wymaganą liczbę zadań oraz materiałów uzupełniających schematów oceniania i szczegółowych rozwiązań. W związku z problemami natury organizacyjnej
o których wspomniano w podrozdziale dotyczącym celu głównego przygotowanie zadań wiązało się
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z pewnymi opóźnieniami wynikającymi z niesatysfakcjonującej formy zadań proponowanych przez
niektórych członków zespołu.
Tym niemniej, ostatecznie wszystkie zadania spełniały zakładane standardy oraz uwzględniały uwagi
recenzentów zewnętrznych oraz ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ważnym elementem
procesu było pozyskanie samych realizacji uczniowskich na różnych poziomach, gdyż to one są Strona | 90
kluczowym elementem umożliwiającym ilustrowanie logiki oceniania.
Tak, spełnia te kryteria, które mają mieć, ale no myśmy mieli tam dawać na różnych poziomach,
prawda, musieliśmy pisać na poziomie ucznia słabego, pozyskiwaliśmy też bardzo dużo materiałów
tutaj trzeba oddać jednej z naszych koleżanek nauczycielek wielką cześć złożyć i szacunek oddać,
ponieważ ona nam dostarczała takich wypracowań na różnych poziomach. I to było bardzo dobre,
myśmy je tylko troszkę tam poprawiali, natomiast te poszczególne elementy, one zawsze, dbaliśmy
o to, żeby one były oddane na poziomie więcej niż przyzwoitym, więcej niż przyzwoitym. Ja bardzo
przestrzegałem tego, żeby one były wszystkie dobre i żeby te uwagi recenzentów były wprowadzane,
nie, że odrzucamy je, bo recenzent jest głupi, brzydki, tylko żeby jednak to przeczytać i się zastanowić
jak te zadania ulepszyć. Tak samo później były uwagi Centralnej Komisji (…) to są fachowcy, którzy od
lat siedzą w tym systemie egzaminacyjnym i oni potrafią wychwycić różne kwestie formalne na
przykład, tak, niuanse, drobiazgi, które poprawiają jakość tego egzaminu, więc tutaj oddawaliśmy
zawsze produkt naprawdę najlepszy jaki mogliśmy w danym momencie. TDI_polski_2_M

6.3.3.3.

Cel szczegółowy nr 3. Przygotowanie propozycji 20 arkuszy egzaminacyjnych z języka
polskiego zgodnych z obowiązującą podstawą programową na poziomie podstawowym
i rozszerzonym o odpowiedniej strukturze i dobrze dobranym poziomie trudności wraz ze
schematami oceniania, w tym 10 arkuszy na poziomie podstawowym i 10 arkuszy na
poziomie rozszerzonym
W ramach projektu opracowano wszystkie wymagane wersje arkuszy maturalnych. Pojawiały się
pewne opóźnienia wynikające z opisanych wcześniej problemów organizacyjnych w funkcjonowaniu
CZEP.
Zastosowane na maturze w maju 2015 r. arkusze były spójne z przygotowywaną przez CZEP koncepcją
i w przypadku egzaminu ustnego zawierały zadania opracowane bezpośrednio przez zespół.
(…) bo jak powiedziałam ustną maturę, już nie pamiętam, ileś tam zadań z ustnej matury było wziętych
z projektu, także to nie jest tak, ze nie została wykorzystana.

Badacz 1
Nie, nie, tutaj to mówiliśmy, ustna matura to mówi Pani o języku polskim, tak?
Badana 1
O języku polskim. IDI_kadra
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6.3.3.4.

Cel szczegółowy nr 4. Przeprowadzenie 9 testowań pojedynczych zadań, wiązek zadań
i arkuszy i próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
Testowanie zadań realizowane było w ramach testowania wewnętrznego – realizowanego przez sieć
„zaprzyjaźnionych” szkół i nauczycieli, oraz w ramach testowania zewnętrznego realizowanego przez
firmę zewnętrzną. Wyniki testowania pokrywały się z oczekiwaniami. Zdaniem respondenta –
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członka CZEP na tym etapie nie napotkano problemów.
Wiem, że jakichś większych problemów nie mieliśmy. Dzięki temu, że mieliśmy szkoły i nauczycieli
zaprzyjaźnionych, gdzie można było to testowanie zrobić w takich większych, albo tych mniejszych
pakietach, więc to jakoś, i była jeszcze firma zewnętrzna i to się jakoś udawało w miarę dobrze i w miarę
punktualnie zrobić, więc myśmy nie mieli tutaj jakichś szczególnych utrudnień, czy odmowy ze strony
szkół, czy, coś takiego nie zaistniało. I te wyniki były testowania tych zadań z tego, co wiem na poziomie
takim jak się spodziewaliśmy, prawda, czyli udawało nam się zrobić te zadania trudniejsze, zwłaszcza
przy teście było, bo rzeczywiście okazywały się trudniejsze, testowaliśmy jakieś łatwiejsze zestawy i one
rzeczywiście się okazywały łatwiejsze w testowaniu, także tutaj dosyć dobrym wyczuciem się
wykazaliśmy. TDI_polski_2_M

6.3.3.5.

Cel szczegółowy nr 5. Przygotowanie propozycji informatora maturalnego z języka
polskiego dotyczącego matury od 2015 roku.
Informator został przygotowany przez CZEP i opublikowany w terminie wskazanym
w rozporządzeniu tzn. w lipcu 2013 r. Informator zawiera zarówno zadania jak i wprowadzenie
teoretyczne. Materiał jest dobrze oceniany przez respondenta – członka CZEP.
(…) natomiast informator, jako całość uważam, że to jeden z najlepszych produktów tego zespołu, także
on się nam bardzo dobrze udał. Oczywiście było dużo dyskusji nad tym, wiele korekt, prawda, pisania
tekstów od nowa i tak dalej, ale wszystko było właśnie po to żeby on był jak najbardziej adekwatny no
d tego, co, czego się spodziewamy, prawda, żeby dać jak najlepszą pomoc nauczycielom, myślę, że nam
się to udało. Nie wiem jak wyglądają inne informatory, ale nasz uważam, że jest dobry, bo jest i
teoretyczny, i praktyczny, wiec myślę, że się udał. On był bardziej, byłby bardziej taki rozpowszechniony,
gdyby było wydanie papierowe, oczywiście on funkcjonuje tylko w sieci, no, ale to jest, to było poza
naszym zasięgiem, ale uważam ze informator jest w porządku. TDI_polski_2_M
Informator jest też oceniany raczej dobrze przez respondentkę-egzaminatorkę, choć ich zdaniem
można by było go wzbogacić o więcej przykładów dla uczniów i uczynić mniej schematycznym.
Może gdyby dla uczniów, bo tak staram się myśleć z punktu widzenia ucznia, może jeszcze więcej jakichś
przykładów, ale z drugiej strony jak jest za dużo to oni tego nie chcą czytać, taka jest prawda, ale to
takie ujęcie, że tak powiem schematyczne z podziałem, że będzie zdawał ten egzamin w części ustnej i
on trwa tyle w części pisemnej tyle, prawda, tu pisze ta rozprawka, albo interpretacje (…) Także oceniam
go dobrze. TDI_polski_1_K
Zdaniem respondentki osadzenie informatora w terminologii ściśle egzaminacyjnej czyni go mało
zrozumiałym dla uczniów i de facto może odstręczać od lektury. Ponadto zaprezentowane przykłady
powinny w sytuacji matury obowiązkowej odnosić się bardziej do poziomu podstawowego niż
rozszerzonego.
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Natomiast zastanawia mnie na ile sformułowania użyte w tym informatorze, taka właśnie, ja to
doskonale rozumiem, procesjonalne sformułowania, określenia dotyczące czegoś z podstawy
programowej, jakichś zjawisk, właśnie tego, co on powinien, jakie umiejętności to kształtuje, co ma, co
wykorzystuje. Z tego, co rozmawiałam z moimi uczniami język taki bardzo profesjonalny, on ich zrażał
do tych materiałów i trzeba było im cały czas to komentować i też myślę, że przykłady przywoływane
właśnie to, co już wspominałam wcześniej, przez ten informator może powinny być takie, takie prostsze, Strona | 92
bo naprawdę nieraz były to przykłady z górnej półki, na przykład z poziomu rozszerzonego, a
proponowane na maturę ustną z języka polskiego, która jest na poziomie podstawowym, bo to jest
matura dla wszystkich, prawda, niezależnie od wybranego poziomu. TDI_polski_1_K
Materiał jest oceniany jako wystarczający do przygotowania egzaminatora oraz nauczyciela do matury
w połączeniu z pozostałymi publikacjami oraz szkoleniami – w tym szczególnie, zdaniem respondenta
członka CZEP, zbiorem zadań na egzamin ustny.
Ja Pani powiem, jeżeli weźmiemy taki zbiór, informator i zbiór zadań, to one jest wtedy wystarczający i
to jest dokument bardzo dobry moim zdaniem (…) informator jest bardzo dobry i właściwie, jeżeli
nauczyciel chce przeczytać informator, bo to też różnie z tym bywa, to właściwie wie wszystko o tej
maturze. Może nie wie jakichś szczegółów i drobiazgów, o które zawsze można dopytać na szkoleniach
czy wyjaśniają się w trakcie czytania zbioru zadań. TDI_polski_2_M
Potwierdza to respondentka-nauczycielka, która jednak podkreśla, iż przygotowanie się nauczyciela
wymaga od niego dużego wkładu pracy w zapoznanie się z dostępnymi materiałami i pewnej dozy
doświadczenia zawodowego.
(…) myślę, że taki pilny nauczyciel, polonista, musiałby dużo charyzmy wykazać, żeby siedzieć i to
studiować strona po stronie, bo w mojej ocenie jak więcej jakby jednak tych wątpliwości rozwiał nam
skomentowany ten cały informator, te wszystkie dostępne materiały i to szkolenie po prostu, na którym
byłyśmy. Może kwestia pracy w grupie, bo jednak praca z materiałami takimi czy w Internecie, czy
prawda, czy zakupionymi nawet w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z jakąś pracą taka dosyć
indywidualną. Więc myślę, że jest w stanie się nauczyciel przygotować, ale, no, ale to jest taki dla mnie
poprawny, zadowalający sposób, no może dobry naprawdę przy bardzo dużej wnikliwości to chyba też
z doświadczenia nauczyciela, bo nie bardzo sobie wyobrażam takiego młodego nauczyciela powiem
Pani szczerze, tyle, co po studiach, to w mojej ocenie, nie wiem, chyba, jako młody nauczyciel to bym w
tym utonęła. TDI_polski_1_K
Jako obszar, który można poprawić w informatorze wskazywany jest opisywany wcześniej schemat
oceniania prac pisemnych.
Jest jeden mankament w informatorze, czyli te skale punktowe, takie bardzo sztywne (…) to jest chyba
kwestia do poprawienia w przyszłości. TDI_polski_2_M
Jedynym zastrzeżeniem do informatora jest data jego wydania, lipiec 2013, czyli udostępnienie go
w momencie rozpoczynania drugiej klasy przez przyszłych abiturientów z roku 2015. Zdaniem
respondenta członka CZEP, zasadne byłoby udostępnienie go na samym początku cyklu edukacyjnego,
tym niemniej ze względu na datę powołania zespołu nie było to możliwe.
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O rok za późno. (…) Tak, bo to już uczniowie byli w drugiej klasie, zaczynali drugą klasę, więc powinni
się przygotowywać do tej matury od pierwszej klasy. Nie wiem, kto tutaj ustalał te terminy, bo to już
jest poza jakby wykonawcą, prawda, tylko, ale ja uważam, że o rok za późno, albo przynajmniej o pół
roku, bo gdyby on się ukazał po pierwszym semestrze byłoby o wiele lepiej, gdyby on wszedł razem
z tymi, którzy mieli zdawać, zdawali tą nową formułę matury, gdyby oni zaczynali liceum i wchodzili też
razem, to byłoby wtedy, to byłoby optymalne, ale ten zespół został powołany chyba za późno, żeby Strona | 93
wypracować informator tak mi się wydaje. TDI_polski_2_M

6.3.3.6.

Cel szczegółowy nr 6. Opracowanie 2 programów szkoleń, w tym 1 dla nauczycieli i 1 dla
egzaminatorów, oraz poradnika dla konstruktorów zadań
W ramach projektu zostały opracowane programy szkoleń oraz poradnik dla konstruktorów zadań.
Programy opracowane były przez CZEP. Szkolenia odbywały się w podobnym systemie jak te
realizowane w ramach przedmiotów innych niż obowiązkowe.
Co do samego programu szkolenia jest on oceniany dobrze przez respondentkę – egzaminatorkę,
gdyż właściwie zostały dobrane proporcje pomiędzy częścią pisemną a ustną.
Dobrze, bo on dotyczył, jeden dzień dotyczył matury pisemnej bodajże, a drugi matury ustnej, także
ogólnie byłam zadowolona z proporcji zachowanych między częścią pisemną, a częścią
ustną.TDI_polski_1_K
Tym, co można byłoby ewentualnie zmienić są proporcje pomiędzy wprowadzeniem teoretycznym
a ćwiczeniami praktycznymi. Respondent- członek CZEP ocenia, iż należałoby przeznaczyć więcej czasu
na ćwiczenia.
(…) one były tez trochę przeteoretyzowane, za mało w nich było praktyki, z tego, co wiem. Za dużo było
takich rzeczy, które można było pominąć, ponieważ każdy kończąc studia polonistyczne pewną wiedzę
ma, można było to w takiej pigułce przypomnieć, albo rozdać uczestnikom szkolenia materiały. (…)
Natomiast więcej chyba należało poświecić czasu ćwiczeniom, albo takim, takim zajęciom
warsztatowym, pokazać osobom uczestniczącym w szkoleniu jak można na przykład interpretować, jak
czytać teksty ikoniczne (…) za dużo trochę było teorii moim zdaniem. TDI_polski_2_M
Respondentka –egzaminatorka dodaje, iż tym, co pozwoliłoby jej osobiście lepiej przygotować się do
roli byłoby nie tyle zwiększenie ilości czasu na bloki praktyczne co dodanie bardziej urozmaiconych
przypadków.
I to na tamten moment szkolenia, z tego, co pamiętam to był koniec tamtego roku, 2014, to to było no
oczywiście dla nas wtedy dość teoretyczne. Ale dziś mogę powiedzieć, że na maturze spotkam się po
prostu w praktyce już z takimi przypadkami, które gdzieś tam na tym szkoleniu nie pojawiło się, no, ale
też trudno chyba wszystkie przypadki przewidzieć, więc tutaj jedynie takie być może bym miała
zastrzeżenie, żeby był powiększony ten materiał do ustnej, nie tyle ilość czasu poświęconego, ale może
jeszcze bardziej jakieś takie skrajne, zróżnicowane przypadki. TDI_polski_1_K
W odniesieniu do samych wykorzystywanych materiałów kluczowe byłoby zdaniem respondentki
wprowadzenie analizy porównawczej realizacji uczniowskich prac pisemnych na dany temat, co
pozwoliłoby na dokładne zrozumienie logiki i schematu oceniania.
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No właśnie ja na przykład bym sobie życzyła, żeby było wypracowania i w tych, i obok tego nie tylko
przyznane punkty, ale też więcej komentarza, co do przyznanych punktów, albo komentarza, w którym
momencie coś jest nieścisłe według egzaminatorów czy weryfikatorów, ekspertów, i dlaczego to jest
tak oceniane, a nie inaczej, żeby była jakaś analiza porównawcza na przykład dwóch, trzech
wypracowań tego samego tematu i można było sobie ustalić jakieś takie kryteria, gdzie są w umyśle,
bo często jest tak, że kilka propozycji, ale jest na przykładów różnych tematów, a tu bym wolała Strona | 94
popracować na przykład, nie wiem, czterech rozprawkach z tego samego tematu i zobaczyć bardzo
dobrą, średnią, prawda, bo trudnymi teraz punktami tu strzelać, ale no i na przykład taką rozprawkę,
czy interpretację szczególnie, która jest no na pograniczu zdawalności, albo właśnie się absolutnie nie
nadaje na minimalną ilość punktów. TDI_polski_1_K

6.3.3.7.

Cel szczegółowy nr 7. Wydanie zbioru zadań na egzamin ustny obejmującego 50
przykładowych zadań wraz z komentarzem dydaktycznym dla uczniów, rodziców
i nauczycieli
W ramach projektu wypracowano zbiór zadań, który jest oceniany bardzo pozytywnie przez
respondenta – członka CZEP ze względu na swoją kompleksowość, wysoką jakość zadań i wskazówek
dla ucznia.
(…) uważam, że to jest coś pięknego i ja jestem z niego dumny i nie dam złego słowa powiedzieć, oprócz
części językowej, na której się nie znam, dotycząca tekstów literackich i ikonicznych jest bardzo dobra,
zadania są bardzo reprezentatywne, różne są typy zadań, różne rzeczy tam zawarte, w którą stronę
powinna iść wypowiedz ucznia. TDI_polski_2_M

6.3.4. Czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów dla komponentu 4 Modernizacja
egzaminu maturalnego z języka polskiego (IV.4)
6.3.4.1.
Mocne strony i czynniki sprzyjające
Jako sukces projektu poczytywana jest przyjęta zmiana w realizacji egzaminu maturalnego, która
oceniania jest pozytywnie. Tym, co jest postrzegane jako szczególnie ważne przez respondenta,
członka CZEP jest swoiste upodmiotowienie uczniów. Nowa koncepcja egzaminu maturalnego nie
ogranicza możliwości interpretacyjnych do wskazanego klucza, a pozostawia uczniowi indywidualne
pole do interpretacji. Zdaniem respondenta zachęca to uczniów do podejmowania wysiłku
intelektualnego.
(…) udało się tak trochę otworzyć głowy uczniom, że oni poczuli się docenienie jako interpretatorzy
tekstów, prawda, że ich pomysły zostały spełnione, że to nie tylko jest pomysł nauczyciela jest tym
jednym obowiązującym, jedynym słusznym, ale też ich własne, prawda, odczucia, intuicje,
doświadczenia, wiedza, doświadczenie lekturowe też się liczą, zauważam, że to jest największy, ta
interpretacja, czytanie utworów bardzo otworzyło. To jest dla mnie największy sukces, to spowodowało
to, że uczniowie chętniej na przykład na lekcji dyskutują, rozmawiają. Zmieniła się rola nauczyciela, że
on nie jest tylko alfa i omegą tylko, że on ma moderować to czytanie tekstu, no to cieszy się, to odnosi
dużo sukcesów naprawdę ożywia, teksty, które czytają uczniowie, one nabierają takiej jakiejś specjalnej
wartości. TDI_polski_2_M
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6.3.4.2.
Słabe strony i czynniki utrudniające
Jak zaznaczono już powyżej najpoważniejszym problemem w komponencie dot. modernizacji
egzaminu maturalnego z języka polskiego były zaburzenia w funkcjonowaniu zespołu ekspertów.
Problemy te z jednej strony dotyczyły samej organizacji pracy zespołu. W związku ze zmianami okresu
realizacji projektu konieczne było przeprowadzanie powtórnych postępowań – przetargów, co Strona | 95
zaburzało pracę oraz utrudniało zachowanie ciągłości koncepcji.
Musiał być ogłoszony kolejny przetarg, w związku z tym to też trwało. Były przypadki, że dostały się do
zespołu inne osoby, które brały w postępowaniu przetargowym, niż były, w związku z tym to był
problem ciągłości i z takimi problemami mieliśmy chyba najwięcej do czynienia. IDI_kadra
Z drugiej strony liczebność zespołu była problematyczna. Wypracowanie wspólnej koncepcji w gronie
15 osób, zwłaszcza reprezentujących różne punkty widzenia, jest czasochłonne.
Ten zespół był za duży. To jest pierwszy problem, że ten zespół był za duży, 15-osobowy zespół nie jest
w stanie opracować takiego konkretnego materiału. To powinien być zespół 6-8-osobowy, taki jest
bardzo mobilny, dobrze wiemy, że wszystkie seminaria, które mają 6-8 osób są najlepsze, prawda, więc
tak to powinno funkcjonować. To jest pierwszy problem, funkcjonowanie tego zespołu. TDI_polski_2_M
Oprócz problemów natury organizacyjnej funkcjonowanie zespołu perturbowały również problemy
wynikające z nagromadzenia silnych osobowości, ekspertów w swoich dziedzinach, którym trudno
było wypracować wspólną wizję zmiany.
Drugi problem to była właśnie taka nieumiejętność zmiany pewnego myślenia, prawda, o kwestiach
interpretacyjnych, o kwestiach czytania tekstu, jednak tutaj członkowie zespołu no stale wracali do tego
starego sposobu chyba, tak do tego strukturalnego bardzo. Staraliśmy się to jakoś pośrodkować,
znaleźć równowagę, to jest ta kwestia. TDI_polski_2_M
Trzecim problemem był niezadowalający poziom pracy niektórych członków zespołu. Zdarzało się, iż
oddawano materiały niskiej jakości, niedopracowane i niespełniające standardów. Powodowało to
dodatkowe obciążenia dla pozostałych członków zespołu, którzy brali na siebie odpowiedzialność za
poprawę wersji ostatecznych produktów.
trzeci problem no to jest naprawdę bardzo niski poziom samych zadań, które wpływają, czasem
wyglądają jakby były na kolanie pisane. (…)I to jest tak, że te zadania zostały wykonane, jak najbardziej,
wszystko zostało przygotowane w takiej ilości, jak zostało to zadekretowane, natomiast tak naprawdę
nad tymi zadaniami w ostatecznej fazie pracowały trzy osoby. (…) I trzy osoby (…) zespół był 15oosbowy, prawda, także 9 osób gdzieś tam zupełnie się nie nadawało. I robiło te zadania 1/3 tego,
natomiast w te trzy osoby ogarnialiśmy. TDI_polski_2_M
Ostatnim problemem była kwestia dużego pospiechu związanego z koniecznością wypracowania
konkretnych materiałów w narzuconych odgórnie terminach.
Duzy pospiech, duży pospiech, to też było.TDI_polski_2_M
Problemy w funkcjonowaniu zespołu przekładały się także na relacje pomiędzy zespołem tego
komponentu a otoczeniem zewnętrznym. Po pierwsze w związku z niską jakością oddawanych
materiałów oraz opóźnieniami zaistniały problemy na linii CZEP- Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE
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dbając o to, by przedstawiane zadania spełniały kryteria egzaminacyjne zwracało je wielokrotnie do
poprawy, co nie spotykało się ze zrozumieniem niektórych członków zespołu.
CKE nie przyjmowało zadań, no, ale jak były słabe, prawda, to je odsuwano do poprawki, obciążano
członków zespołu. Niski poziom, tylko no poprawiali, poprawiali, poprawiali, to bardzo niektórych
bolało, prawda, ambicja bolała, że moje zadania zostały odrzucone. TDI_polski_2_M
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Opóźnienia w wypracowywaniu koncepcji wpływały także na niemożność dostosowania innych
elementów np. uruchomienia tworzenia zadań poprzez zespół banku zadań.
W zasadzie do ostatniej chwili trwały prace nad koncepcją. Dopóki nie powstaną prace, znaczy nie
zakończą się prace nad koncepcją, nie można mówić bankowi zadań, że ma robić to czy tamto, dlatego
że zmieniane były jeszcze pewne dosyć zasadniczo sprawy. IDI_kadra

6.3.5. Ocena osobistego zaangażowania osób zaangażowanych w realizację komponentu nr 4
Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego
W przypadku respondenta – członka CZEP zaangażowanie w prace zespołu przyczyniło się do
rozszerzenia znajomości funkcjonowania systemu egzaminacyjnego, w który, osobiście nie był
wcześniej tak mocno zaangażowany.
Natomiast ja poznałem jak wygląda system egzaminacyjny, prawda, dokładnie koncepcja matury,
czym ona ma być, jaka ona ma być, to było bardzo ważne] zobaczyć jak to wygląda nie tylko od strony
języka polskiego, ale też całości, prawda, egzaminu maturalnego, to było bardzo ważne.
TDI_polski_2_M
Ponadto tworzenie zadań było ważnym doświadczeniem związanym z analizą możliwości
poznawczych maturzystów i dostosowaniem do niej zakresu egzaminu i wymagań maturalnych.
Bardzo ważne było właśnie takie skrupulatne czytanie, prawda, tekstu, rozważanie, prawda, jaki jest
poziom umysłowości obecnie 19-latków, prawda, co ich interesuje, jak można ich zainteresować
tekstami kanonicznymi, klasycznymi, prawda, to było też bardzo ważne. TDI_polski_2_M
W wymiarze ogólnym zaangażowanie w projekt oceniane jest jako trudne, ale satysfakcjonujące
doświadczenie. Uczestnictwo w tworzeniu koncepcji zmiany, która została wprowadzona w życie
daje poczucie sprawstwa i odpowiedzialności, zwłaszcza w sytuacji w której wprowadzane zmiany
są oceniane bardzo pozytywnie.
a to była intensywna praca, więc to, dlatego było też takie męczące dla mnie, ale bardzo w sumie
satysfakcjonujące. Jak już oddawaliśmy te kolejne etapy, to się czuło taką satysfakcję, że wychodzi coś
dobrego, prawda, że to będzie procentowało na przyszłość, że zmienia się sposób myślenia, że
odchodzimy od takiego myślenia specjalistycznego, tylko na rzecz pewnej nowości. To było bardzo
cenne, także, a poza tym wie Pani taka zwykła duma, nawet przechodząca momentami w pychę, że się
ma do czynienia z czymś co będzie w całej Polsce, prawda, że człowiek ma, może nie władzę, ale
decyduje o czymś, prawda, jak to będzie wyglądało też no kształcenie. TDI_polski_2_M
Uzyskane przez respondenta doświadczenie wykorzystywane jest w jego pracy zawodowej –
dydaktyce zarówno na poziomie licealnym jak i uniwersyteckim.
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(…) więc no ja z tego oczywiście korzysta, ale też korzystam z doświadczeń, prawda, które nabyłem
w pracy uniwersyteckiej, prawda, prowadzę wykład, prowadzę seminaria, no łapie się na tym, że co
chwile stosuję mówiąc brzydko chwyty pochodzące z projektu, także oczywiście wcale mi to nie
zaszkodziło, uważam, że przeciwnie. TDI_polski_2_M
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6.3.6. Podsumowanie
W ramach komponentu przygotowano koncepcję daleko idącej zmiany egzaminu maturalnego z języka
polskiego. Po pierwsze zmieniono zupełnie formułę egzaminu ustnego rezygnując z prezentacji na
rzecz swobodnej odpowiedzi na wylosowane pytanie przygotowanej podczas egzaminu. Po drugie
zwiększono liczbę wariantów wypracowania oraz wprowadzono ocenianie holistyczne. Po trzecie
wprowadzono zagadnienia związane z wymogiem kształcenia świadomości językowej.
W ramach komponentu wypracowano zarówno koncepcję zmiany egzaminu maturalnego jak
i wszystkie konieczne materiały do przygotowania egzaminu, w tym szczególnie: zadania maturalne
wraz z rozwiązaniami i schematami oceniania, arkusze egzaminacyjne, propozycję informatora
maturalnego, zbiór zadań na egzamin ustny oraz program szkoleń. Ponadto przeprowadzono zgodnie
z założeniami testowanie zadań. Materiały te zostały wykorzystane podczas przygotowania do
egzaminu maturalnego oraz, w przypadku zadań na egzamin ustny podczas samego egzaminu
maturalnego zrealizowanego w maju 2015 r. W związku z tym skuteczność projektu należy ocenić jako
wysoką.
Powstała w ramach projektu koncepcja oraz materiały są oceniane pozytywnie. Jako swoisty sukces
projektu poczytywana jest przyjęta zmiana w realizacji egzaminu maturalnego, która pozwala na
swoiste upodmiotowienie uczniów. Nowa koncepcja egzaminu maturalnego nie ogranicza możliwości
interpretacyjnych do wskazanego klucza, a pozostawia uczniowi indywidualne pole do interpretacji.
W odniesieniu do zmian wprowadzonych w egzaminie pisemnym, również są one pozytywnie
oceniane, szczególnie odejście od systemu oceny opartego na kluczu interpretacyjnym, sugerowane są
jednak pewne problemy na poziomie wypracowanego schematu oceniania.
Problemy i bariery dotyczące realizacji komponentu, które zostały zdiagnozowane w ramach badania:






Wypracowany schemat oceniania przedstawiony w informatorze oraz materiałach dla
egzaminatorów oceniany jest jako za mało elastyczny ze względu na sztywne przypisanie
wartości punktowych i brak możliwości elastycznego przyznawania punktów w przedziałach
między poszczególnymi progami;
Wypracowany informator jest trudny w odbiorze dla uczniów, dokument ma charakter bardzo
techniczny i niejasny dla młodzieży. Ponadto moment ukazania dokumentu oceniany jest jako
zbyt późny w stosunku do cyklu nauczania, który można było podporządkować nowym
wymaganiom dopiero od drugiej klasy;
W odniesieniu do samej oceny pracy w ramach komponentu istotnym problemem było
funkcjonowanie Centralnego Zespołu Ekspertów Polonistycznych. W związku ze zmianami
okresu realizacji projektu konieczne było przeprowadzanie powtórnych postępowań –
przetargów, co zaburzało pracę oraz utrudniało zachowanie ciągłości koncepcji. Z drugiej
strony problemem była zbyt duża liczebność zespołu utrudniająca wypracowywanie wspólnej
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wizji, zwłaszcza w zespole gromadzącym bardzo silne osobowości. Trzecim problemem był
niezadowalający poziom pracy niektórych członków zespołu. Zdarzało się, iż oddawano
materiały niskiej jakości, niedopracowane i niespełniające standardów, co z kolei powodowało
opóźnienia w procesie akceptacji i dalszego użytkowania materiałów.
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6.4.

Analiza komponentu „Przeprowadzenie szkoleń egzaminatorów egzaminu
maturalnego z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii
i wiedzy o społeczeństwie”

6.4.1. Cele, rezultaty i podjęte działania w ramach komponentu
Celem głównym komponentu „Przeprowadzenie szkoleń egzaminatorów egzaminu maturalnego Strona | 99
z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie” było
przygotowanie egzaminatorów do oceniania prac osób zdających egzamin maturalny od 2015 r.
z wymienionych przedmiotów. Cele szczegółowe komponentu – uniwersalne dla każdego
z przedmiotów – zostały określone następująco:
1. Zapoznanie egzaminatorów z nową formułą egzaminu maturalnego z właściwego im
przedmiotu.
2. Doszkolenie ok. 20 000 egzaminatorów przygotowanych do oceniania prac osób zdających
egzamin maturalny od 2015 r. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka,
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.
3. Doskonalenie kompetencji egzaminatorów w zakresie oceniania odpowiedzi zdających
w zadaniach sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, stosowanie metody
naukowej, wyciąganie wniosków.
4. Doskonalenie kompetencji egzaminatorów w zakresie oceniania rozwiązań zdających
odbiegających od rozwiązań typowych.
5. Zapoznanie egzaminatorów z zasadami oceniania zgodnymi z podejściem holistycznym.
6. Zapoznanie egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego z nową formułą
egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej oraz nabycie kompetencji
prowadzenia rozmowy ze zdającym.
7. Przygotowanie egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego do sprawdzania
i oceniania wypowiedzi argumentacyjnej, w szczególności analizy i interpretacji tekstów
lirycznych.
Szczegółowe cele szkoleń dla egzaminatorów każdego z 8 przedmiotów zostały określone
w programach szkoleń opracowanych przez poszczególne zespoły przedmiotowe. W kwestionariuszu
ankiety dla egzaminatorów egzaminu maturalnego, którą wykorzystano do analizy tego komponentu
umieszczono pytania odnoszące się do specyficznych dla każdego z przedmiotów celów szkolenia.
Założone w projekcie rezultaty dla tego komponentu to:
1. 350 przeszkolonych trenerów.
2. 20 350 przeszkolonych egzaminatorów.
3. Liczba jednostek wsparcia w postaci szkoleń – 20 700 (łączna liczba uczestników szkoleń; część
osób jest egzaminatorami z więcej niż 1 przedmiotu, więc może uczestniczyć w więcej niż
jednym szkoleniu).
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Działania podjęte w ramach tego komponentu to:
1. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie przetargowe.
2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy szkoleń dla
350 trenerów.
3. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy szkoleń dla Strona | 100
20 350 egzaminatorów.
4. Przeprowadzenie szkoleń dla trenerów.
5. Rekrutacja egzaminatorów z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii
i wiedzy o społeczeństwie.
6. Przeprowadzenie szkoleń dla egzaminatorów i wydanie zaświadczeń uczestnikom.
Warto zwrócić uwagę, że z uwagi na brak możliwości zakupu takich szkoleń na rynku oraz bardzo dużą
skalę przedsięwzięcia (przeszkolenie ponad 20 tys. osób w relatywnie krótkim czasie) Beneficjent
projektu zdecydował się na dwustopniowy system szkoleń. W pierwszej kolejności tzw. Super trenerzy
będący członkami zespołów przedmiotowych przeszkolili 350 trenerów – egzaminatorów egzaminu
maturalnego. Spośród tej grupy przeszkolonych osób firmy szkoleniowe realizujące właściwe szkolenia
dla reszty egzaminatorów egzaminu maturalnego miały obowiązek rekrutować trenerów.
Jak wykazała analiza danych uczestników projektu dostępnych w PEFS, udało się osiągnąć wszystkie
założone rezultaty dla tego komponentu: przeszkolono dokładnie 350 trenerów, natomiast liczba
przeszkolonych egzaminatorów egzaminu maturalnego jest większa niż założono (przeszkolono ponad
21 tys. egzaminatorów egzaminu maturalnego, natomiast założono przeszkolenie 20 350 osób). Tym
samym większa niż założono w projekcie jest także osiągnięta liczba jednostek wsparcia w postaci
szkoleń – prawie 300 egzaminatorów egzaminu maturalnego uczestniczyło w szkoleniu dla więcej niż
1 przedmiotu.
Szkolenia zostały zrealizowane na masową skalę w relatywnie krótkim czasie. Skrócenie czasu
przeznaczonego na realizację komponentu szkoleniowego spowodowane było kilkoma problemami
organizacyjnymi:


Dołączenie komponentu szkoleniowego do całości projektu w ostatniej fazie jego realizacji, co
wymagało zmian we wniosku, zwiększenia budżetu itd., których wprowadzenie trwało kilka
miesięcy:
Pierwsza rzecz to taka, że żebyśmy zrobili szkolenia, to były ostatni jakby pomysł, który się pojawił
pod koniec realizacji projektu, projekt tylko ze względu na te właśnie szkolenia został wydłużony,
w związku z tym musieliśmy złożyć modyfikacje wniosku, on musiał zostać zaakceptowany, jeszcze
generalnie wiązało się to ze zwiększeniem budżetu, w związku z tym to nie było tylko, to nie była
tylko decyzja Instytucji Pośredniczącej, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, tylko też Instytucji
Zarządzającej, więc ten obieg dokumentów trwał, to nam zabrało 3 miesiące życia projektu.



Przedłużająca się procedura przetargowa wyboru wykonawców szkoleń, z powodu złożenia
odwołania przez jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej:
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Projekt związany ze szkoleniami w pewnym momencie stał pod znakiem zapytania, ponieważ firma
się odwołała (…) więc też jakby i wstrzymała trochę terminy, no stanowiła pewnego rodzaju
zagrożenie, że w ogóle to szkolenie się zrobi. (…) Później myślę, że z miesiąc, co najmniej odwołanie
w KIO, które złożyła jedna z firm, kolejne przesunięcie w realizacji, w związku z tym ten czas na
zrealizowanie tego szkolenia był coraz krótszy. (KADRA)
Skrócony o kilka miesięcy w stosunku do pierwotnych założeń czas przeznaczony na realizację
komponentu szkoleniowego spowodował konieczność intensyfikacji działań, w tym przeprowadzenia
szkoleń dla trenerów w krótkim czasie. Z tego powodu niektórzy egzaminatorzy egzaminów
maturalnych, którzy początkowo mieli pełnić funkcję trenerów rezygnowali z udziału w szkoleniach:
Oni mieli jakby pojęcie, że to będzie bardziej rozłożone w czasie, w związku z tym pojawiały
się sytuacje takie, że odmawiali udziału w szkoleniach ze względu pewnie na ten czas.
(KADRA)
Druga grupa problemów związanych z realizacją komponentu szkoleniowego to trudności z rekrutacją,
która odbywała się przez Internet. Problemy dotyczące rekrutacji uczestników szkoleń to:


Zawieszenie się strony internetowej wykorzystywanej do rekrutacji uczestników szkoleń
w pierwszych dniach rekrutacji, w których na szkolenia chciało zapisać się bardzo wielu
egzaminatorów:
Początkowo wielki boom na tę rekrutację, w dwa tygodnie chyba się.(…) Pierwszego dnia się zaraz
zablokowała strona. (KADRA)



Trudności z dokonaniem zgłoszenia na szkolenie przez niektórych egzaminatorów, którzy
posiadają niskie kompetencje informatyczne, co z kolei powodowało konieczność zaangażowania
się kadry projektu w pomoc tym osobom:
Nam się wydawało, że to była w zasadzie prosta ta rekrutacja, ale jak pokazało życie to z tymi
najprostszymi rzeczami to część osób miała problemy i to powodowało ich wykluczenie w zasadzie
w którymś momencie, dlatego że tak ta baza była skonstruowana, że jak ktoś się zapisał, podał
jakąś daną błędną, to już nie mógł z automatu zarejestrować się drugi raz, także my mieliśmy
problem tego typu też, że musieliśmy każdą osobę ręcznie usuwać z bazy i dopiero za nią się
rejestrować w tym sensie, znaczy my rejestrowaliśmy tą osobę, nie ona sama, tylko telefonicznie.
To też dosyć spory problem podczas tej rekrutacji całej. (…)Było też tak, że w ogóle osoba nie miała
komputera, rejestrował ją wnuczek bądź ktoś z rodziny, no i zrobił to źle, bo gdzieś się tam pomylił,
nie można było tej osoby zidentyfikować w bazie, no bo tego nie robiła, nie wie co tam było wpisane,
także takie sytuacje też myśmy mieli. (KADRA)

Warto również wspomnieć, że osiągnięciu założonej liczby zrekrutowanych uczestników szkoleń nie
sprzyjał fakt braku formalnego obowiązku uczestnictwa w tego typu szkoleniach przez egzaminatorów
egzaminów maturalnych. Tym niemniej w opinii przedstawicieli kadry zarządzającej projektem,
egzaminatorzy zgłaszali się na szkolenia z 3 podstawowych powodów:


Chęci zwiększenia konkurencyjności egzaminatora dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która
corocznie powołuje wybranych egzaminatorów:
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Nie ma formalnej, prawnej możliwości zabronienia, nie, inaczej, odebrania egzaminatorowi
uprawień, natomiast dyrektor Okręgowej Komisji może powiedzieć – ja Pana nie wezmę, jako
egzaminatora, ponieważ Pan nie umie sprawdzać i nie zna zasad. (…) Innymi słowy, jeśli mamy
dwóch egzaminatorów, jeden, obaj są wpisani do ewidencji egzaminatorów, czyli prawnie obaj
mają taką samą możliwość brania udziału w sesji egzaminacyjnej, natomiast jeden z nich jest
przeszkolony w nowym systemie, to naturalną rzeczą jest, że dyrektor tak, Okręgowej Komisji Strona | 102
powoła tego przeszkolonego (KADRA)


Chęci podniesienia kompetencji w zakresie nauczania uczniów przystępujących do egzaminu
maturalnego (dotyczy egzaminatorów będących jednocześnie nauczycielami w szkołach
ponadgimnazjalnych):
Ale to też jest kwestia takiego bezpieczeństwa nauczyciela, ja już nie mówię egzaminatora, on
jednak uczy w szkole i były takie osoby, które powiedziały, że nie będą sprawdzać, bo ich
sprawdzanie nie interesuje, natomiast oni muszą zrozumieć jak gdyby, co jest wymagane na tej
maturze, bo on, jednak liceum jest po to, żeby uczeń zdał maturę, bo on bez matury, a po liceum
nic nie ma. Szkoła, teraz jak jest ten niż demograficzny, akurat na tym etapie, szkoła jest oceniana
też przez pryzmat wyników, jakie uzyskują uczniowie, więc to była chyba największa świadomość
nauczycieli, którzy do nas się zgłaszali i tego jak bardzo walczyli, o to, żeby przejść, nawet nie po to,
żeby zarobić sobie sprawdzając prace, ale żeby jakby ta inna perspektywę kształcenia zgodnie z tą
nową podstawą programowa, żeby właśnie ją uwzględnić. (KADRA)



Chęci zabezpieczenia się przed możliwymi roszczeniami ze strony maturzystów niezadowolonych
z wyniku egzaminu maturalnego:
To kwestia jakości sprawdzania, i na przykład tego procesu sądowego, bo jeżeli na przykład uczeń
dowiedziałby się, że weszła nowa matura, tak, nowa matura, czyli coś nowego, a sprawdza
egzaminator, który nie został do tego przeszkolony, to myślę, że w tym procesie sądowy to miałby
większe szanse uzasadnić, że praca została źle sprawdzona. (KADRA)

Pomimo wskazanych trudności z realizacją komponentu szkoleniowego ostatecznie udało się jednak –
jak wskazano wcześniej – osiągnąć wszystkie założone rezultaty przypisane do tego komponentu, co
uznać należy za duży sukces projektu.
Warto również wspomnieć, że w ramach projektu celowo nie przeszkolono wszystkich egzaminatorów
egzaminów maturalnych w Polsce, lecz niecałą połowę z nich. Było to spowodowane oszacowaniem
przewidywanego (na podstawie konsultacji z dyrektorami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych)
zapotrzebowania na egzaminatorów egzaminów maturalnych w najbliższych latach. Przeszkolenie
większej liczby egzaminatorów byłoby nieefektywne (wielu z nich nigdy nie zostałoby powołanych do
sprawdzania prac maturalnych).

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6.4.2. Uwagi metodologiczne
W celu ocenienia szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego przeprowadzono badanie
ankietowe (techniką ankiety internetowej – CAWI) wśród osób, które uczestniczyły w tych szkoleniach
oraz przeanalizowano ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio po szkoleniach.
W badaniu ankietowym techniką CAWI wzięło udział łącznie 2085 egzaminatorów egzaminu Strona | 103
maturalnego. Niemal 90% wszystkich ankietowanych stanowiły kobiety.
Wykres 1. Płeć uczestników badania
Mężczyzna
11,9%

Kobieta
88,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najliczniej reprezentowani wśród respondentów byli egzaminatorzy egzaminu maturalnego z języka
polskiego (niemal 40% ankietowanych) oraz matematyki (23,5%). Najmniej liczną grupą respondentów
byli egzaminatorzy egzaminów z historii (4,7% badanych) i fizyki (3,4%).
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Wykres 2. Przedmiot, którego dotyczyło szkolenie dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
39,3%

język polski

23,5%

matematyka

8,9%

geografia
biologia

7,4%

chemia

7,3%

wiedza o społeczeństwie
historia
fizyka
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6,5%
4,7%
3,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Egzaminatorzy egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu stanowili niewielki odsetek
badanych – jedynie 1% badanych.

Wykres 3. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które powołały egzaminatorów egzaminu
maturalnego uczestniczących w badaniu CAWI
22,5%

OKE Kraków

15,2%

OKE Poznań

12,2%

OKE Warszawa

11,8%

OKE Jaworzno
OKE Łódź

10,6%

OKE Wrocław

9,4%

OKE Gdańsk

9,4%

OKE Łomża

8,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Najwięcej egzaminatorów-respondentów w badaniu CAWI jest powoływana do oceniania egzaminów
maturalnych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (22,5%) oraz Poznaniu (15,2%).
Względnie najmniej badanych egzaminatorów powoływanych jest do oceny egzaminów maturalnych
w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w Łomży (8,9%) oraz Gdańsku i Wrocławiu (po 9,4%).
Średnia wieku badanych egzaminatorów wyniosła niecałe 47 lat, najmłodsza ankietowana osoba miała Strona | 105
29 lat, najstarsza – 76 lat.
Wykres 4. Staż pracy jako egzaminator egzaminu maturalnego
1-2 lata
3-5 lat

2,8%
10,2%
43,0%

6-10 lat

23,1%

11-15 lat
16-20 lat

7,6%

21-25 lat

6,6%

26 lat i więcej

6,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ankietowani nauczyciele posiadają zróżnicowane doświadczenie i staż pracy jako egzaminatorzy
egzaminu maturalnego. Najliczniej reprezentowana w badaniu była grupa osób posiadających od 6 do
10 lat doświadczenia jako egzaminator (43%), a także osoby pełniące tę funkcję 11-15 lat (23,1%).
Najmniej liczna grupa respondentów (jedynie 2,8%) posiadała staż pracy jako egzaminator wynoszący
1-2 lata.
W procesie analizy wyników badania ilościowego techniką CAWI z egzaminatorami egzaminów
maturalnych zastosowano wagi poststratyfikacyjne ze względu na takie zmienne takie, jak przedmiot
oraz płeć. W przypadku pozostałych istotnych zmiennych socjodemograficznych (wiek, miejsce
zamieszkania, „przynależność" egzaminatora do danej OKE, status na rynku pracy) struktura próby nie
różniła się od struktury populacji.
Identyczny zakres przedmiotowy, jak badanie CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych miało
badanie CAWI z trenerami (osobami, które przeszły szkolenie prowadzone przez supertrenerów i mogły
tym samym prowadzić szkolenia dla innych egzaminatorów egzaminu maturalnego). Trenerzy oceniali
także – jako jeden z efektów szkolenia, w którym wzięli udział – stopień, w jakim przygotowało ich ono
do prowadzenia szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu maturalnego.
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W badaniu ankietowym techniką CAWI wzięło udział łącznie 55 trenerów, z czego najwięcej z języka
polskiego (23) oraz matematyki (10).
Ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenie uzyskano od 17 413
osób, z czego ponad 40% uczestniczyło w szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z języka polskiego, a prawie 23% w szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego Strona | 106
z matematyki.
Wykres 5. Przedmiot, którego dotyczyło szkolenie dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
40,3%

język polski

22,9%

matematyka

9,3%

geografia
biologia

8,6%

chemia

5,5%

wiedza o społeczeństwie

5,3%

historia

4,1%

fizyka

4,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

6.4.2. Ocena adekwatności szkoleń do potrzeb egzaminatorów egzaminów maturalnych
6.4.2.1.
Język polski
Uczestników badania będących egzaminatorami egzaminu maturalnego z języka polskiego poproszono
o dokonanie oceny przydatności poszczególnych modułów, z których składało się szkolenie, w którym
brali udział.
Wszystkie moduły szkolenia ocenione zostały wysoko pod kątem przydatności. Za najbardziej
przydatny uznany został moduł 2. Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań na pisemnym egzaminie
na poziomie podstawowym (96,4% ocen „przydatny” i 3% ocen „raczej przydatny”) oraz moduł 4.
Ocenianie na ustnym egzaminie maturalnym (91,6% wskazań „przydatny” i 6,3% wskazań „raczej
przydatny”). Za względnie mniej przydatny uznany został moduł 1. Charakterystyka egzaminu
maturalnego z języka polskiego od 2015 r. (81,3% odpowiedzi „przydatny” i 13,9% „raczej przydatny”.
Poniżej przedstawiono szczegółowe oceny poszczególnych modułów szkolenia.
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Wykres 6. Ocena przydatności Modułu 1. Charakterystyka egzaminu maturalnego z języka
polskiego od 2015 r.
81,3%
81,9%
73,3%

przydatne

13,9%
13,3%
22,2%

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

3,3%
3,2%
4,4%
0,8%
0,9%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,6%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem nieco ponad 81% badanych egzaminatorów uznało Moduł 1. Charakterystyka egzaminu
maturalnego z języka polskiego od 2015 r. za przydatny, w tym niemal 82% kobiet i nieco ponad 73%
mężczyzn oceniło go w ten sposób. Więcej odpowiedzi umiarkowanych („raczej przydatne”)
odnotowano wśród uczestników płci męskiej (22,2% wobec 13,3% w przypadku kobiet).
Wykres 7. Ocena przydatności Modułu 2. Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań na pisemnym
egzaminie na poziomie podstawowym
96,4%
96,6%
93,3%

przydatne

raczej przydatne

3,0%
2,8%
4,4%

raczej nieprzydatne

0,4%
0,3%
2,2%

nieprzydatne

0,1%
0,1%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,1%
0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Jak wskazano wcześniej, Moduł 2. Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań na pisemnym egzaminie
na poziomie podstawowym oceniono najwyżej spośród wszystkich modułów szkolenia. W obu
badanych grupach uczestników szkoleń odnotowano bardzo duży odsetek wskazań na odpowiedź
„przydatne” – przy czym nieco więcej kobiet niż mężczyzn zaznaczyło tę odpowiedź (96,6% wobec
93,3%).
Wykres 8. Ocena przydatności Modułu 3. Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań na pisemnym
egzaminie na poziomie rozszerzonym
87,2%
87,1%
88,9%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

9,1%
9,3%
6,7%
0,6%
1,6%
4,4%

nieprzydatne

1,3%
0,6%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł 3. Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań na pisemnym egzaminie na poziomie rozszerzonym
oceniony został jako przydatny przez łącznie 87,2% egzaminatorów. Uzyskał on nieco więcej
najwyższych ocen od mężczyzn (88,9% wskazań „przydatne”) niż od kobiet (87,1%).
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Wykres 9. Ocena przydatności Modułu 4. Ocenianie na ustnym egzaminie maturalnym
91,6%
92,0%
86,7%

przydatne

raczej przydatne
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6,3%
5,8%
13,3%

raczej nieprzydatne

0,8%
0,9%

nieprzydatne

0,2%
0,3%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
1,0%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł 4. Ocenianie na ustnym egzaminie maturalnym uznany został przez uczestników szkolenia za
drugi najbardziej przydatny (po Module 2) – łącznie 91,6% badanych przyznało mu najwyższą notę,
przy czym więcej najbardziej przychylnych ocen wskazały kobiety (92% wobec 86,7% w przypadku
mężczyzn).
Przydatność poszczególnych modułów oceniona została również z uwzględnieniem średnich wartości
wskazań przyznanych przez poszczególne grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie
1 – nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne i 4 – przydatne), a z analizy zostały
wykluczone odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 10. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych

MODUŁ 1. Charakterystyka egzaminu
maturalnego z języka polskiego od 2015 r.

3,69

3,85
3,85
3,84

MODUŁ 3. Sprawdzanie i ocenianie
rozwiązań zadań na pisemnym egzaminie
na poziomie rozszerzonym

3,91
3,92
3,87

MODUŁ 4. Ocenianie na ustnym egzaminie
maturalnym

Kobieta
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3,96
3,96
3,91

MODUŁ 2. Sprawdzanie i ocenianie
rozwiązań zadań na pisemnym egzaminie
na poziomie podstawowym

Ogółem

3,77
3,77

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Jeśli chodzi o średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkolenia, to najwyższą notę
otrzymał moduł 2 (średnia ocen 3,96) oraz moduł 4 (średnia ocen 3,91). Należy jednak podkreślić, że
wszystkie moduły szkolenia ocenione zostały wysoko pod kątem przydatności – średnie ocen dla
wszystkich modułów były wyższe niż 3,5 w 4-stopniowej skali ocen.
Wszystkie moduły szkoleniowe zostały średnio ocenione lepiej przez kobiety niż przez mężczyzn.
Najbardziej zbliżone oceny średnie odnotowano w przypadku modułu 3 (średnia ocen kobiet: 3,85,
mężczyzn: 3,84).
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 3,77;
4,00; 4,00 oraz 3,96 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Uczestników szkolenia zapytano także o zmiany, jakie ich zdaniem należałoby wprowadzić w programie
szkolenia. Pytanie to miało charakter otwarty, umożliwiający badanym swobodne wyrażanie opinii.
Następnie – w celu usprawnienia procesu analizy – odpowiedzi respondentów zostały
skategoryzowane przez badaczy.
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Wykres 11. Propozycje zmian w programie szkoleniowym
39,9%

brak uwag
udostępnienie materiałów uczestnikom
szkolenia

20,1%
12,6%

więcej ćwiczeń praktycznych
więcej uwagi poświęcone zagadnieniom
dotyczącym matury ustnej
zmiany dotyczące terminu i czasu trwania
szkolenia

6,7%
5,1%

zwiększenie liczby przykładowych prac
omawianych podczas szkolenia

3,5%

przeznaczenie mniejszej ilości czasu na
realizację Modułu 1 lub rezygnacja z niego

2,9%

mniejsza liczebność grup szkoleniowych
inne

1,3%
7,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 40% ankietowanych nie zgłosiło propozycji żadnych zmian do programu szkolenia:
Ja uczestniczyłam w bardzo dobrym szkoleniu, z którego byli zadowoleni wszyscy jego
uczestnicy, więc nie widziałam potrzeby dokonywania zmian. (CAWI)
Jestem zadowolona z tego szkolenia. Przydało mi się w zaproponowanej przez CKE postaci. Nie
mam uwag. (CAWI)
Najwięcej uwag (20,1%) dotyczyło faktu, że materiały szkoleniowe zostały uczestnikom odebrane po
szkoleniu – zdaniem badanych materiały te powinny zostać im udostępnione do dalszej pracy
z uczniem i pracy przygotowawczej do oceniania egzaminów maturalnych, szczególnie, że część
uczestników szkolenia sporządzała na ww. materiałach swoje własne notatki i komentarze:
Materiały szkoleniowe powinny być oddane uczestnikom szkolenia. Nauczyciele mogliby
wspierać się tymi materiałami przygotowując uczniów do matury lub oceniając wypracowania
uczniowskie. (CAWI)
Moim zdaniem materiały szkoleniowe powinny pozostać dla osoby szkolącej się, ze względu na
notatki, które wszyscy prowadzili. (CAWI)
W dalszej kolejności sugestie zmian w programie szkolenia dotyczyły większej liczby ćwiczeń
praktycznych (12,6% wskazań) oraz przykładowych prac omawianych podczas szkolenia (3,5%):
Należałoby przygotować więcej przykładów zadań dla egzaminatorów. Więcej czasu poświęcić
do samodzielnych ćwiczeń i dyskusji na temat kompozycji. (CAWI)
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Należy wprowadzić większą liczbę zadań, przykładów do oceny. (CAWI)
Pojawił się również postulat poświęcenia większej uwagi zagadnieniom dotyczącym matury ustnej
(6,7%) i przeznaczenia mniejszej ilości czasu na realizację Modułu 1 (2,9%), jako że – jak zauważyli
uczestnicy szkolenia – zagadnienia w nim omawiane zawarte zostały w informatorze maturalnym i tym
samym były już znane egzaminatorom:
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Mniej czasu przeznaczyć na część poświęconą charakterystyce egzaminu maturalnego, więcej
na sprawdzanie i ocenianie. (CAWI)
Moduł 1 zajmował zbyt wiele czasu- nauczyciele biorący udział w szkoleniu doskonale orientują
się w zasadach nowej formuły egzaminu maturalnego, natomiast moduł dotyczący egzaminu
ustnego prowokował wiele pytań i wątpliwości. Wiele z nich zostało rozwianych w praktyce
podczas sesji wiosennej tego roku. (CAWI)
Pojawiły się również propozycje zmian dotyczących samej organizacji szkolenia, w tym zmniejszenia
liczebności grup szkoleniowych oraz zmian w czasie i terminie realizacji szkolenia (m.in. rozłożenie
szkolenia na dwa weekendy; skrócenie czasu trwania szkolenia; większa elastyczność czasowa
szkolenia, tj. dostosowanie czasu poświęconego na poszczególne elementy do aktywności i tempa
pracy grupy; realizacja szkolenia we wcześniejszym terminie – zdaniem niektórych respondentów
szkolenie odbyło się zbyt późno).
Wśród innych odpowiedzi pojawiły się pojedyncze sugestie dotyczące m.in. miejsca realizacji szkolenia,
przeprowadzenia większej liczby tego typu szkoleń czy doprecyzowania konkretnych kwestii w
egzaminie maturalnym (np. kwestie dotyczące błędów rzeczowych i błędów kardynalnych).
Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
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Wykres 12. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

55,3%

doskonale

Strona | 113
35,6%

bardzo dobrze

7,4%

satysfakcjonująco

dostatecznie

niewystarczająco

1,5%

0,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

Ponad połowa ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka
polskiego (55,3%) stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, zaś 35,6% udzieliło
odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,2% badanych wskazało na odpowiedź negatywną:
„niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez szkolenie w skali od
1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,44.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 2. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Język polski
59,3%
36,4%
1,6%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
2,5%

zdecydowanie
nie
0,2%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (59,3%)
i „raczej tak” (36,4%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań. Średnia ocena wyczerpania problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów
zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 5 („zdecydowanie tak”)
to 4,52.
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6.4.2.2.
Matematyka
Najlepiej oceniony przez uczestników szkolenia został moduł obejmujący ćwiczenia w stosowaniu
kryteriów oceniania zadań otwartych dla poziomu rozszerzonego i weryfikowaniu poprawności
oceniania (blisko 92% wskazań „przydatne”), a także moduł: Zapoznanie z modelami oceniania sześciu
wybranych zadań otwartych dla poziomu rozszerzonego (ponad 89% najwyższych ocen). Z kolei
najmniejszą liczbę najwyższych ocen otrzymał moduł: Podstawy prawne egzaminu maturalnego od Strona | 114
2015 roku (60,5% wskazań „przydatne”). Wynika to zapewne z faktu, że – jak wskazywali respondenci
w ankiecie – wiedza w jego ramach przekazana stanowiła powielenie wcześniej znanych im informacji,
m.in. z informatora maturalnego.
Poniżej przedstawiono szczegółowe oceny każdego modułu szkoleniowego.
Wykres 13. Ocena przydatności modułu: Podstawy prawne egzaminu maturalnego od 2015 roku.
przydatne

43,7%
25,4%
23,2%

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

38,0%

10,4%
9,8%
14,1%

nieprzydatne

1,6%
1,7%
1,4%

nie wiem/trudno powiedzieć

2,0%
1,9%
2,8%

60,5%
63,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Jak wskazano wcześniej, moduł: Podstawy prawne egzaminu maturalnego od 2015 roku został
oceniony względnie najsłabiej przez uczestników szkolenia. Najwyższe oceny częściej wystawiały
kobiety niż mężczyźni (63,4% wobec 43,7%). Ogółem 10,4% badanych uznało ten moduł szkolenia za
raczej nieprzydatny, a tylko 1,6% - za nieprzydatny.
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Wykres 14. Ocena przydatności modułu: Najważniejsze zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, struktura Informatora o egzaminie
maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015. Ogólne założenia konstrukcji arkusza na
egzamin maturalny z matematyki od roku 2015
83,0%
84,0%
77,5%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

nie wiem/trudno powiedzieć

13,3%
12,9%
15,5%
1,6%
1,4%
2,8%
0,4%
0,5%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,6%
1,2%
4,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Najważniejsze zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, struktura Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od
roku szkolnego 2014/2015. Ogólne założenia konstrukcji arkusza na egzamin maturalny z matematyki
od roku 2015 uzyskał ogółem 83% wskazań „przydatne”, przy czym nieco częściej pochodziły one od
kobiet niż od mężczyzn (84% wobec 77,5%). Z kolei odpowiedzi najbardziej negatywne
(„nieprzydatne”) zostały wskazane tylko przez kobiety, aczkolwiek ich odsetek był niewielki.
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Wykres 15. Ocena przydatności modułu: Ogólne zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych
i filozofia nieczynnościowego (holistycznego) oceniania zadań otwartych
85,6%
87,3%
76,1%

przydatne

10,7%
9,3%
18,3%

raczej przydatne

1,8%
1,9%
1,4%

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

0,4%
0,2%
1,4%

nie wiem/trudno powiedzieć

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,4%
1,2%
2,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł szkolenia poświęcony ogólnym zasadom oceniania rozwiązań zadań otwartych i filozofii
holistycznego oceniania zadań otwartych oceniony został jako przydatny przez niemal 86%
ankietowanych, przy czym częściej tę ocenę wskazywały kobiety (87,3% wobec 76,1% w przypadku
mężczyzn). Mężczyźni z kolei częściej niż kobiety oceniali ten moduł jako raczej przydatny (18,3%
wskazań).
Wykres 16. Ocena przydatności modułu: Zapoznanie z modelami oceniania sześciu wybranych
zadań otwartych dla poziomu rozszerzonego
89,8%
90,2%
87,3%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

nie wiem/trudno powiedzieć

7,6%
6,9%
11,3%
0,8%
0,7%
1,4%
0,2%
0,2%
1,6%
1,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Ogółem niemal 90% badanych uczestników szkolenia uznało za przydatny moduł: Zapoznanie
z modelami oceniania sześciu wybranych zadań otwartych dla poziomu rozszerzonego. Ponownie nieco
częściej przychylne odpowiedzi pochodziły od egzaminatorów płci żeńskiej (90,2% wskazań wobec
87,3% w przypadku mężczyzn).
Wykres 17. Ocena przydatności modułu: Ćwiczenia w stosowaniu kryteriów oceniania zadań
otwartych dla poziomu rozszerzonego i weryfikowaniu poprawności oceniania
91,4%
91,9%
88,7%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

6,2%
5,3%
11,3%
0,8%
1,0%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

1,6%
1,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Jak wskazano wcześniej, moduł: Ćwiczenia w stosowaniu kryteriów oceniania zadań otwartych dla
poziomu rozszerzonego i weryfikowaniu poprawności oceniania uzyskał najwięcej odpowiedzi
„przydatne” (niemal 92% wskazań ogółem). Co istotne, żaden z respondentów nie uznał tego modułu
za nieprzydatny, a jedynie marginalny odsetek uczestników płci żeńskiej ocenił go jako raczej
nieprzydatny.
Poszczególne oceny przyznane każdemu z modułów szkolenia zostały uśrednione. Zastosowana została
4-stopniowa skala ocen, gdzie 1 – nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne, 4 –
przydatne. Z analizy wyłączono odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Strona | 117

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykres 18. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych

3,92
3,93
3,89

Ćwiczenia w stosowaniu kryteriów oceniania zadań
otwartych dla poziomu rozszerzonego i
weryfikowaniu poprawności oceniania

3,90
3,91
3,86

Zapoznanie z modelami oceniania sześciu
wybranych zadań otwartych dla poziomu
rozszerzonego.

3,84
3,86
3,74

Ogólne zasady oceniania rozwiązań zadań
otwartych i filozofia nieczynnościowego
(holistycznego) oceniania zadań otwartych.
Najważniejsze zmiany w wymaganiach
egzaminacyjnych określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, struktura
Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki
od roku szkolnego 2014/2015.

3,82
3,83
3,78
3,48
3,51

Podstawy prawne egzaminu maturalnego od 2015
roku.

Ogółem

Kobieta

3,28
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najwyższe oceny średnie wśród uczestników szkolenia uzyskały dwa moduły: Ćwiczenia w stosowaniu
kryteriów oceniania zadań otwartych dla poziomu rozszerzonego i weryfikowaniu poprawności
oceniania (średnia ocen: 3,92) oraz Zapoznanie z modelami oceniania sześciu wybranych zadań
otwartych dla poziomu rozszerzonego (średnia ocen: 3,90). Względnie najsłabiej oceniona została
przydatność modułu: Podstawy prawne egzaminu maturalnego od 2015 roku (średnia ocen: 3,48).
Należy zauważyć jednak, że wszystkie moduły szkolenia ocenione zostały wysoko pod kątem
przydatności, a bardziej przychylne oceny we wszystkich przypadkach pochodziły od uczestników płci
żeńskiej.
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 3,70;
3,80; 3,60, 4,00 oraz 4,00 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
W ankiecie respondentów poproszono również o wskazanie propozycji zmian w programie szkolenia.
Ich odpowiedzi miały charakter otwarty i zostały przypisane przez badaczy do określonych kategorii.
Szczegóły w tym zakresie przedstawiono poniżej.
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Wykres 19. Propozycje zmian w programie szkoleniowym

46,7%

brak uwag
większa liczba ćwiczeń praktycznych, w tym na
bardziej zróżnicowanych przykładach
zwiększenie czasu poświęconego na omówienie
kryteriów oceniania

25,7%
6,7%

rezygnacja z informacji teoretycznych, np.
dotyczących podstawy prawnej

5,7%

zmiany dotyczące czasu trwania i terminu szkolenia

5,7%

uwzględnienie w szkoleniu także egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym
udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

inne

2,9%
1,9%
4,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal połowa badanych uznała, że w programie szkolenia nie należy wprowadzać żadnych zmian:
Nie ma potrzeby wprowadzenia zmian. Forma przeprowadzonego szkolenia dawała możliwość
przećwiczenia zasad oceniania zadań, dyskusji na temat kryteriów oceniania, rozstrzygnięcia
ewentualnych wątpliwości.
Nie widzę potrzeby wprowadzania zmian.
Z kolei nieco ponad 25% respondentów wskazała na konieczność zwiększenia liczby ćwiczeń
praktycznych i wprowadzenia bardziej zróżnicowanych przykładów zadań:
Najważniejsze są ćwiczenia praktyczne - praktyczne stosowanie schematów oceniania.
Więcej praktycznych zadań-ćwiczeń do oceniania.
Pozostałe sugestie stanowiły raczej niewielki odsetek odpowiedzi badanych.

Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
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Wykres 20. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

51,9%

doskonale
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39,9%

bardzo dobrze

7,1%

satysfakcjonująco

dostatecznie

niewystarczająco

0,9%

0,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

Ponad połowa ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z matematyki (51,9%) stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, zaś 39,9%
udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,2% badanych wskazało na odpowiedź negatywną:
„niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez szkolenie w skali od
1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,42.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 3. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Matematyka
56,9%
39,3%
1,9%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
1,7%

zdecydowanie
nie
0,2%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (56,9%)
i „raczej tak” (39,3%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań. Średnia ocena wyczerpania problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów
zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 5 („zdecydowanie tak”)
to 4,51.
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6.4.2.3.
Historia
Wykres 21. Ocena przydatności modułu: Zadania na egzaminie maturalnym z historii
88,1%
88,2%
87,9%

przydatne

raczej przydatne

nieprzydatne

nie wiem/trudno powiedzieć

9,0%
9,2%
8,7%
0,8%
1,3%
3,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

2,1%
1,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wykres 22. Ocena przydatności modułu: Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań krótkiej
odpowiedzi
86,8%
86,2%
87,9%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

8,2%
9,9%
5,2%
1,3%
3,4%
0,8%
1,3%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

2,9%
2,6%
3,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Oba moduły ocenione zostały na bardzo podobnym – wysokim – poziomie, przy czym nieco więcej
najbardziej pozytywnych wskazań otrzymał moduł: Zadania na egzaminie maturalnym z historii (88,1%
wobec 86,8% w przypadku modułu: Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań krótkiej
odpowiedzi).
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Odpowiedzi uczestników szkolenia zostały uśrednione. Zastosowano 4-stopniową skalę ocen, gdzie 1 –
nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne i 4 – przydatne. Z analizy wykluczono
odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”.
Wykres 23. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych
Strona | 122
3,87

Zadania na egzaminie maturalnym z historii

3,86
3,86

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań
krótkiej odpowiedzi

Ogółem

Kobieta

3,88
3,91

3,87

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Poszczególne moduły szkoleniowe ocenione zostały średnio na niemal identycznym poziomie. Co
ciekawe, oba uzyskały wyższe oceny średnie od uczestników płci męskiej.
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 3,67 oraz
4,00 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Ankietowani poproszeni zostali również o wskazanie propozycji zmian, jakie należałoby wprowadzić w
programie szkolenia. Ich odpowiedzi otwarte zostały skategoryzowane przez badaczy.
Wykres 24. Propozycje zmian w programie szkolenia
48,8%

brak uwag
większa liczba ćwiczeń praktycznych i przykładowych
zadań
udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

18,6%
11,6%

dopracowanie klucza odpowiedzi

7,0%

zmiany dotyczące czasu trwania szkolenia

7,0%

inne

7,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Niemal połowa badanych nie ma żadnych uwag do programu szkolenia. Względnie najczęściej
zgłaszanym postulatem było zwiększenie liczby ćwiczeń i przykładowych zadań (18,6% sugestii):
Należy położyć większy nacisk na ćwiczenia w sprawdzaniu i ocenianiu wypracowań.
Więcej zadań nietypowych, gdzie może się pojawić więcej odpowiedzi.
Uczestnicy szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii zgłaszali także uwag do klucza
odpowiedzi:
Ja bym doprecyzowała i rozszerzyła klucz (na ile się da, w granicach rozsądku)i po prostu bym
się go trzymała, bo na szkoleniach uczymy się pewnych zasad, a na rzeczywistej poprawie już
niekoniecznie one obowiązują. W takiej sytuacji przydatność szkoleń spada.
Podobnie, jak w przypadku innych szkoleń, także tutaj pojawiła się sugestia udostępnienia materiałów
szkoleniowych uczestnikom po szkoleniu:
Materiały ze szkolenia powinny być dostępne dla uczestników.
Możliwość kserowania materiałów szkoleniowych.

Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
Wykres 25. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

48,6%

doskonale

42,7%

bardzo dobrze

7,6%

satysfakcjonująco

dostatecznie

niewystarczająco

1,1%

0,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.
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Prawie połowa ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z historii (48,6%) stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, zaś 42,7% udzieliło
odpowiedzi „bardzo dobrze”. Żaden z uczestników szkoleń nie wskazał na odpowiedź negatywną:
„niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez szkolenie w skali od
1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,39.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 4. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Historia
63,1%
34,5%
1,7%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
0,7%

zdecydowanie
nie
0,0%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (63,1%)
i „raczej tak” (34,5%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań (jedynie 0,7% uczestników szkoleń wskazało na odpowiedź „raczej nie”,
natomiast żaden z nich nie wskazał na odpowiedź „zdecydowanie nie”). Średnia ocena wyczerpania
problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez program szkolenia w skali od
1 („zdecydowanie nie”) do 5 („zdecydowanie tak”) to 4,60.
6.4.2.4.
Wiedza o społeczeństwie
Wszystkie trzy moduły ocenione zostatały wysoko (ponad 75% wskazań „przydatne”), jednak Blok
I uzyskał nieco niższe oceny niż Blok II i III.
Wykres 26. Ocena przydatności modułu: BLOK I. Egzamin maturalny w systemie oceniania
i egzaminowania
75,2%
75,2%
75,4%

przydatne

17,7%
16,9%
18,9%

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nie wiem/trudno powiedzieć

5,7%
6,9%
3,8%
1,4%
1,1%
1,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Łącznie 75,2% badanych oceniło Blok I. Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania jako
przydatny. Jedynie niecałe 6% oceniło go jako raczej nieprzydatny.
Wykres 27. Ocena przydatności modułu: BLOK II. Zadania na egzaminie maturalnym z wiedzy
o społeczeństwie
Strona | 125
84,7%
85,8%
83,0%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

13,1%
13,1%
13,2%
2,1%
1,1%
3,8%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Blok II. Zadania na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie uznany został za przydatny przez
niemal 85% ankietowanych, a 13,1% oceniło go jako raczej przydatny. Tylko 2,1% uczestników określiła
ten moduł szkolenia jako raczej nieprzydatny.
Wykres 28. Ocena przydatności modułu: BLOK III. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań
otwartych
87,6%
90,6%
83,0%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

nie wiem/trudno powiedzieć

9,3%
6,9%
13,2%
0,7%
1,9%
1,4%
1,1%
1,9%
0,9%
1,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Przydatność Bloku III. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych oceniona została
najwyżej spośród wszystkich modułów – niemal 88% ankietowanych wskazała odpowiedź „przydatne”.
Wśród odpowiedzi respondentów tylko w przypadku tego modułu pojawiły się także wskazania
„nieprzydatne”, ale stanowiły one niewielki odsetek ogółu odpowiedzi.
Odpowiedzi uczestników szkolenia zostały uśrednione. Zastosowano 4-stopniową skalę ocen, gdzie 1 Strona | 126
– nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne i 4 – przydatne. Z analizy wykluczono
odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”.
Wykres 29. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych
3,71
3,69
3,73

BLOK I. Egzamin maturalny w systemie
oceniania i egzaminowania

3,83
3,85
3,79

BLOK II. Zadania na egzaminie maturalnym z
wiedzy o społeczeństwie

3,85

BLOK III. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi
do zadań otwartych

Ogółem

3,77
Kobieta

3,90

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Analizując średnie oceny poszczególnych modułów szkoleniowych można zaobserwować, ze najlepiej
oceniony został Blok III, ale różnica średnich ocen pomiędzy nim a Blokiem II jest niewielka (tylko 0,02
punktu). Blok I oceniony został średnio na 3,71 punktu, co jest oceną niższą niż pozostałe, aczkolwiek
wciąż wysoką.
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 3,00; 4,00
oraz 4,00 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
W ankiecie uczestnicy szkolenia wskazali również propozycje zmian w programie szkolenia.
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Wykres 30. Propozycje zmian w programie szkolenia
42,0%

brak uwag

28,0%

więcej ćwiczeń praktycznych

14,0%

zmiany w czasie trwania i terminie szkolenia
udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu
inne

6,0%
10,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Dokładnie 42% badanych uznało program szkolenia za odpowiedni i nie wniosło żadnych uwag do jego
zakresu. Podobnie, jak w przypadku wcześniej analizowanych szkoleń, jedną z podstawowych sugestii
zmian było wprowadzenie większej ilości ćwiczeń praktycznych:
Więcej praktycznych ćwiczeń, zwłaszcza z części wypracowania.
Więcej ćwiczeń praktycznych ze sprawdzania i oceniania - praktyka czyni mistrza.
Pojawiły się również uwagi do czasu trwania i terminu szkolenia (14% wskazań):
Myślę, że szkolenia były za wcześnie. Powinny odbywać się tuż przed sprawdzaniem prac.
Skrócenie czasu szkolenia, ponieważ w godzinach popołudniowych percepcja wiedzy spada.
Uczestnicy zgłaszali również postulat udostępnienia im materiałów szkoleniowych, jednak miało to
miejsce rzadziej niż w przypadku poprzednio analizowanych szkoleń.
Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
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Wykres 31. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

48,2%

doskonale
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46,3%

bardzo dobrze

satysfakcjonująco

dostatecznie

niewystarczająco

4,6%

0,8%

0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

Prawie połowa ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z wiedzy o społeczeństwie (48,2%) stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania
i prawie tyle samo badanych (46,3%) udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,1% uczestników
szkoleń wskazało na odpowiedź negatywną: „niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia
oczekiwań przez szkolenie w skali od 1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,42.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 5. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
WOS
62,6%
35,3%
0,4%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
1,6%

zdecydowanie
nie
0,0%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (62,6%)
i „raczej tak” (35,3%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań (jedynie 1,6% uczestników szkoleń wskazało na odpowiedź „raczej nie”,
natomiast żaden z nich nie wskazał na odpowiedź „zdecydowanie nie”). Średnia ocena wyczerpania
problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1
(„zdecydowanie nie”) do 5 („zdecydowanie tak”) to 4,59.
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6.4.2.5.
Biologia
Wykres 32. Ocena przydatności modułu: Zmiana formuły egzaminu maturalnego z biologii od roku
2014/2015 – obowiązujące prawo w tym zakresie. Istota zmian w podstawie programowej.

przydatne

20,6%
22,0%

raczej przydatne

raczej nieprzydatne
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74,4%
74,0%
80,0%

3,8%
4,0%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nieprzydatne

1,2%
20,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Zmiana formuły egzaminu maturalnego z biologii od roku 2014/2015 – obowiązujące prawo w
tym zakresie. Istota zmian w podstawie programowej oceniony został jako przydatny przez niemal 75%
badanych, a jedynie 1,2% uznało go za nieprzydatny.
Wykres 33. Ocena przydatności modułu: Koncepcja zmienionego egzaminu maturalnego z biologii.
Dyskusja o istocie i zakresie zmian w formule egzaminu i w konstrukcji zadań egzaminacyjnych.

przydatne

60,0%
20,6%
19,3%

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

nieprzydatne

nie wiem/trudno powiedzieć

73,8%
74,7%

40,0%

3,1%
3,3%
0,6%
0,7%
1,9%
2,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Podobnie oceniony został moduł: Koncepcja zmienionego egzaminu maturalnego z biologii. Dyskusja
o istocie i zakresie zmian w formule egzaminu i w konstrukcji zadań egzaminacyjnych – 73,8% badanych
oceniło go jako przydatny, a jedynie -,6% - jako nieprzydatny.
Wykres 34. Ocena przydatności modułu: Nowe formy zadań na egzaminie maturalnym z biologii
przedstawione w Informatorze maturalnym.
85,6%
84,7%
100,0%

przydatne

raczej przydatne

12,5%
13,3%

raczej nieprzydatne

1,3%
1,3%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Nowe formy zadań na egzaminie maturalnym z biologii przedstawione w Informatorze
maturalnym uzyskał łącznie 85,6% wskazań „przydatne”, natomiast żaden z ankietowanych nie uznał
go za nieprzydatny.
Wykres 35. Ocena przydatności modułu: Nowe formy zadań na egzaminie maturalnym z biologii
przedstawione w Arkuszu Pokazowym.
86,2%
85,3%
100,0%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

10,6%
11,3%
1,9%
2,0%
Ogółem

nieprzydatne

0,6%
0,7%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Kobieta
Mężczyzna
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Równie wysoko egzaminatorzy ocenili przydatność modułu: Nowe formy zadań na egzaminie
maturalnym z biologii przedstawione w Arkuszu Pokazowym – łącznie 86,2% wskazań „przydatne”.
Jedynie 0,6% badanych uznała ten moduł szkolenia za nieprzydatny.
Wykres 36. Ocena przydatności modułu: Struktura arkusza maturalnego na przykładzie Arkusza
Pokazowego.
76,9%
75,4%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

100,0%

19,4%
20,6%
1,9%
2,0%
Ogółem

nieprzydatne

1,3%
1,3%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wykres 37. Ocena przydatności modułu: Analiza treści Informatora Maturalnego. Ocena
wybranych przykładowych odpowiedzi uczniów do zadań otwartych z Informatora – punktowanie
odpowiedzi uczniów i pisemne uzasadnianie swej punktacji.
76,9%
75,4%

przydatne

raczej przydatne

100,0%

19,4%
20,6%

raczej nieprzydatne

2,5%
2,7%

nieprzydatne

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Moduły szkolenia: Struktura arkusza maturalnego na przykładzie Arkusza Pokazowego oraz Analiza
treści Informatora Maturalnego. Ocena wybranych przykładowych odpowiedzi uczniów do zadań
otwartych z Informatora – punktowanie odpowiedzi uczniów i pisemne uzasadnianie swej punktacji
ocenione zostały niemal identycznie – w przypadku każdego z nich łącznie 76,9% badanych wskazało
na odpowiedź „przydatne” i 19,4% na „raczej przydatne”. Nieco więcej ankietowanych uznało moduł
Struktura arkusza maturalnego na przykładzie Arkusza Pokazowego za nieprzydatny (1,3% wobec Strona | 132
0,6%).
Wykres 38. Ocena przydatności modułu: Omówienie punktacji odpowiedzi uczniowskich i jej
uzasadnianie.
80,6%
79,4%
100,0%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

16,3%
17,3%
1,3%
1,3%
Ogółem

nieprzydatne

0,6%
0,7%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,3%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Omówienie punktacji odpowiedzi uczniowskich i jej uzasadnianie oceniony został jako
przydatny przez łącznie 80,6% badanych. Tylko 0,6% egzaminatorów uznało go za nieprzydatny. Co
ciekawe, wszyscy ankietowani mężczyźni wskazali na najbardziej przychylną odpowiedź.
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Wykres 39. Ocena przydatności modułu: Ocena wybranych przykładowych odpowiedzi uczniów do
zadań otwartych z Arkusza Pokazowego – punktowanie odpowiedzi uczniów i pisemne
uzasadnianie swej punktacji.
81,9%
80,7%
100,0%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

16,3%
17,3%
0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 82% ankietowanych uznało moduł: Ocena wybranych przykładowych odpowiedzi uczniów do
zadań otwartych z Arkusza Pokazowego – punktowanie odpowiedzi uczniów i pisemne uzasadnianie
swej punktacji za przydatny. Ponownie wszyscy ankietowani mężczyźni wskazali na odpowiedź
„przydatne”.
Wykres 40. Ocena przydatności modułu: Analiza modelu oceniania Arkusza Pokazowego. Ocena
przykładowych odpowiedzi do zadań z Arkusza Pokazowego wraz z analizą wyników punktowania
oraz ich omówieniem.
83,7%
82,7%
100,0%

przydatne

raczej przydatne

13,8%
14,7%

raczej nieprzydatne

0,6%
0,7%

nieprzydatne

0,6%
0,7%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Moduł: Analiza modelu oceniania Arkusza Pokazowego. Ocena przykładowych odpowiedzi do zadań
z Arkusza Pokazowego wraz z analizą wyników punktowania oraz ich omówieniem został oceniony jako
przydatny przez 83,7% badanych, a tylko 0,6% z nich uznało go za nieprzydatny.
Przydatność poszczególnych modułów oceniona została również z uwzględnieniem średnich wartości
wskazań przyznanych przez poszczególne grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie Strona | 134
1 – nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne i 4 – przydatne), a z analizy zostały
wykluczone odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 41. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych

Nowe formy zadań na egzaminie maturalnym z biologii
przedstawione w Informatorze maturalnym.

3,85
3,84

Nowe formy zadań na egzaminie maturalnym z biologii
przedstawione w Arkuszu Pokazowym.

3,84
3,83

Analiza modelu oceniania Arkusza Pokazowego. Ocena
przykładowych odpowiedzi do zadań z Arkusza
Pokazowego wraz z analizą wyników punktowania oraz
ich omówieniem.

3,83
3,82

Ocena wybranych przykładowych odpowiedzi uczniów
do zadań otwartych z Arkusza Pokazowego –
punktowanie odpowiedzi uczniów i pisemne
uzasadnianie swej punktacji.

3,82
3,81

3,79
3,78

Omówienie punktacji odpowiedzi uczniowskich i jej
uzasadnianie.
Analiza treści Informatora Maturalnego. Ocena
wybranych przykładowych odpowiedzi uczniów do
zadań otwartych z Informatora – punktowanie
odpowiedzi uczniów i pisemne uzasadnianie swej…

3,74
3,72

Struktura arkusza maturalnego na przykładzie Arkusza
Pokazowego.

3,73
3,71

Koncepcja zmienionego egzaminu maturalnego z
biologii. Dyskusja o istocie i zakresie zmian w formule
egzaminu i w konstrukcji zadań egzaminacyjnych.

3,71
3,71
3,60

Zmiana formuły egzaminu maturalnego z biologii od
roku 2014/2015 – obowiązujące prawo w tym
zakresie. Istota zmian w podstawie programowej.

3,68
3,70

Ogółem

Kobieta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

3,40

Mężczyzna

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
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Należy zauważyć, ze różnice w średnich ocenach poszczególnych modułów szkolenia są niewielkie
(maksymalnie 0,17 punktu pomiędzy modułem ocenionym najwyżej a modułem ocenionym najniżej).
Najsłabiej ocenionym modułem był moduł: : Zmiana formuły egzaminu maturalnego z biologii od roku
2014/2015 – obowiązujące prawo w tym zakresie. Istota zmian w podstawie programowej, co wynika
z faktu – jak wskazywali ankietowani – że informacje w nim zawarte były już wcześniej znane
Strona | 136
egzaminatorom.
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie wszystkie moduły szkoleniowe oceniane są na 4,00, z wyjątkiem
modułu „Nowe formy zadań na egzaminie maturalnym z biologii przedstawione w Informatorze
maturalnym” ocenionym na 3,50.
Uczestników szkolenia zapytano także o zmiany, jakie ich zdaniem należałoby wprowadzić w programie
szkolenia. Pytanie to miało charakter otwarty, umożliwiający badanym swobodne wyrażanie opinii.
Następnie – w celu usprawnienia procesu analizy – odpowiedzi respondentów zostały
skategoryzowane przez badaczy.
Wykres 42. Propozycje zmian w programie szkolenia
40,0%

brak uwag

20,0%

więcej ćwiczeń praktycznych

13,3%

zmiany dotyczące czasu trwania szkolenia

11,1%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu
więcej uwagi poświęcone zasadom oceniania

4,4%

inne

11,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie, jak w przypadku wcześniej analizowanych szkoleń dla egzaminatorów, także w przypadku
z zakresu egzaminu maturalnego z biologii większość ankietowanych nie zgłosiła uwag do programu
szkoleniowego. Również zgłaszane postulaty zmian były podobne – przede wszystkim wskazywano na
konieczność uwzględnienia w szkoleniu większej liczby przykładowych zadań i arkuszy:
Więcej przykładowych zadań i ich ocena.
Zdecydowanie więcej arkuszy ćwiczeniowych.
Zwrócono także uwagę na potrzebę udostępnienia materiałów szkoleniowych uczestnikom:
Udostępnienie nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu materiałów wykorzystywanych
w czasie szkolenia (Arkusz Pokazowy). Możliwość późniejszego zajrzenia, analizy zawartych
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tam treści, sposobu punktowania itp. pozwoliłyby utrwalić zdobyte informacje i lepiej z nich
skorzystać.
Pojawiły się także sugestie zmian dotyczące czasu trwania szkolenia:
Szkolenie można było przeprowadzić w znacznie krótszym czasie.
Szkolenie nie powinno trwać długo ze względu na zmęczenie. Lepiej dwa dni po 6-8 godzin niż
cały dzień.
Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
Wykres 43. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

33,7%

doskonale

50,5%

bardzo dobrze

13,5%

satysfakcjonująco

dostatecznie

niewystarczająco

2,0%

0,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

Nieco ponad 1/3 ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z biologii stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, natomiast nieco ponad połowa
badanych (50,5%) udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,3% uczestników szkoleń wskazało
na odpowiedź negatywną: „niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez
szkolenie w skali od 1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,15 i jest ona wyraźnie niższa niż
ocena szkoleń przeprowadzonych w zakresie innych przedmiotów, choć nadal wynik ten uznać należy
za pozytywny.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
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Tabela 6. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Biologia
44,8%
49,2%
2,7%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
2,9%

zdecydowanie
nie
0,3%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (44,8%)
i „raczej tak” (49,2%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań (łącznie 3,2%). Średnia ocena wyczerpania problematyki sprawdzania
i oceniania egzaminów zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 5
(„zdecydowanie tak”) to 4,35.

6.4.2.6.
Geografia
Wykres 44. Ocena przydatności modułu: Zadania na egzaminie maturalnym z geografii od 2015 r.
86,8%
87,9%
82,8%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

9,1%
7,0%
17,2%
2,0%
2,5%
Ogółem

nieprzydatne

1,0%
1,3%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
1,3%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Zadania na egzaminie maturalnym z geografii od 2015 r. uznany został za przydatny przez
niemal 87% badanych uczestników szkolenia, a jedynie 1% ocenił go jako nieprzydatny.
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Wykres 45. Ocena przydatności modułu: Założenia i forma egzaminu maturalnego z geografii od
2015 r.
78,5%
80,9%
69,0%

przydatne

raczej przydatne

16,3%
13,4%
27,6%

raczej nieprzydatne

2,5%
3,2%

nieprzydatne

1,7%
1,3%
3,4%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

Mężczyzna

1,0%
1,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco mniej osób (78,5%) uznało za przydatny moduł: Założenia i forma egzaminu maturalnego
z geografii od 2015 r., a 1,7% oceniło go jako nieprzydatny.
Wykres 46. Ocena przydatności modułu: Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych.
81,7%
84,1%
72,4%

przydatne

raczej przydatne

12,3%
10,2%
20,7%

raczej nieprzydatne

2,0%
2,5%

nieprzydatne

1,7%
1,3%
3,4%

Ogółem

nie wiem/trudno powiedzieć

2,2%
1,9%
3,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Kobieta
Mężczyzna
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Moduł: Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych oceniony został jako przydatny przez
niemal 82% ankietowanych, a 1,7% uznał go za nieprzydatny.
Przydatność poszczególnych modułów oceniona została również z uwzględnieniem średnich wartości
wskazań przyznanych przez poszczególne grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie
1 – nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne i 4 – przydatne), a z analizy zostały Strona | 140
wykluczone odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wykres 47. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych
3,84
3,84
3,83

Zadania na egzaminie maturalnym z geografii od 2015
r.

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań
otwartych.

3,68

Założenia i forma egzaminu maturalnego z geografii od
2015 r.
Ogółem

3,62
Kobieta

3,78
3,81

3,73
3,76

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Za najbardziej przydatny moduł szkolenia uznano moduł: Zadania na egzaminie maturalnym z geografii
od 2015 roku (średnia ocen: 3,84), a za względnie najmniej przydatny – moduł: Założenia i forma
egzaminu maturalnego z geografii od 2015 roku (średnia ocen: 3,73). Należy jednak podkreślić, że
wszystkie moduły szkoleniowe ocenione zostały bardzo wysoko.
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 4,00; 3,81
oraz 4,00 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Uczestników szkolenia zapytano także o zmiany, jakie ich zdaniem należałoby wprowadzić w programie
szkolenia. Pytanie to miało charakter otwarty, umożliwiający badanym swobodne wyrażanie opinii.
Następnie – w celu usprawnienia procesu analizy – odpowiedzi respondentów zostały
skategoryzowane przez badaczy.
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Wykres 48. Propozycje zmian w programie szkolenia
52,5%

brak uwag
większa liczba przykładów, zarówno zadań otwartych,
jak i zamkniętych

13,1%
13,1%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

11,5%

zmiany dotyczące czasu trwania szkolenia
poświęcenie większej uwagi zagadnieniom
dotyczącym oceniania
inne

6,6%
3,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco ponad połowa uczestników nie zgłosiła żadnych uwag do programu szkolenia. Po 13,1%
badanych zasugerowało, by w materiałach uwzględnić większą liczbę przykładów, jak również, by
udostępnić materiały szkoleniowe uczestnikom:
Powinno być więcej zadań otwartych, ze sprawdzaniem zamkniętych nie ma zwyczajowo
problemów.
Proponuję więcej zadań zamkniętych, które dokładnie sprawdzą wiedzę ucznia.
Materiały szkoleniowe np. kolorowe mapy lub inny materiał źródłowy uczestnicy szkoleń
powinni otrzymywać po szkoleniu do wykorzystania w szkole na zajęciach.
Uważam również, że program szkolenia powinien uwzględniać (w swojej finalnej części)
możliwość przekazania uczestnikom materiałów, na których odbywały się ćwiczenia.
Z kolei 11,5% uczestników zgłosiło uwagi do czasu trwania szkolenia:
Czas trwania szkolenia. Szkolenie trwało zbyt długo w stosunku do umiejętności i wiedzy
uczestników.
Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
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Wykres 49. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

56,8%

doskonale

Strona | 142
37,8%

bardzo dobrze

satysfakcjonująco

5,0%

dostatecznie

0,4%

niewystarczająco

0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

Ponad połowa ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z geografii stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, natomiast 37,8% badanych
udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,1% uczestników szkoleń wskazało na odpowiedź
negatywną: „niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez szkolenie w skali od
1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,51.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 7. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Geografia
70,2%
28,9%
0,6%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
0,4%

zdecydowanie
nie
0,0%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (70,2%)
i „raczej tak” (28,9%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań (jedynie 0,4% badanych wskazało na odpowiedź „raczej nie”, natomiast nikt
nie wskazał na „zdecydowanie nie”). Średnia ocena wyczerpania problematyki sprawdzania i oceniania
egzaminów zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 5
(„zdecydowanie tak”) to 4,69 i jest ona najwyższa spośród wszystkich przedmiotów.
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6.4.2.7.
Chemia
Pierwszym elementem ankiety dla uczestników szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z
chemii było dokonanie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych.
Wykres 50. Ocena przydatności modułu: Zapoznanie się z dokumentami będącymi podstawą
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

przydatne

50,0%

raczej przydatne

19,7%
17,3%

75,8%
77,9%

50,0%
Ogółem

raczej nieprzydatne

4,5%
4,8%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Zapoznanie się z dokumentami będącymi podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego
oceniony został jako przydatny przez niemal 76% ankietowanych. Dokładnie połowa uczestników
szkolenia płci męskiej wskazała na odpowiedź „przydatne” i „raczej przydatne” – na te odpowiedzi
wskazało odpowiednio 77,9% i 17,3% kobiet. Wśród odpowiedzi tych ostatnich pojawiły się też
odpowiedzi umiarkowanie negatywne – „raczej nieprzydatne” (4,8%).
Wykres 51. Ocena przydatności modułu: Zadania na egzaminie obejmujące wiadomości
i umiejętności z podstawy programowej z chemii
91,4%
91,7%
87,5%

przydatne

raczej przydatne

8,6%
8,3%
12,5%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wszyscy ankietowani ocenili moduł: Zadania na egzaminie obejmujące wiadomości i umiejętności
z podstawy programowej z chemii jako przydatny, w tym tylko 8,6% oceniła go jako raczej przydatny.
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Wykres 52. Ocena przydatności modułu: Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych
96,2%
95,9%
100,0%

przydatne

Strona | 144

Ogółem
raczej przydatne

3,8%
4,1%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie wysoko oceniona została przydatność modułu: Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do
zadań otwartych – aż 96,2% badanych wskazało na odpowiedź „przydatne”. Nie pojawiła się również
żadna odpowiedź negatywna.
Poszczególne oceny przyznane każdemu z modułów szkolenia zostały uśrednione. Zastosowana została
4-stopniowa skala ocen, gdzie 1 – nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne, 4 –
przydatne. Z analizy wyłączono odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wykres 53. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych
3,96
3,96
4,00

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań
otwartych

3,91
3,92
3,88

Zadania na egzaminie obejmujące wiadomości i
umiejętności z podstawy programowej z chemii
Zapoznanie się z dokumentami będącymi
podstawą przeprowadzenia egzaminu
maturalnego
Ogółem

3,50
Kobieta

3,71
3,73

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Porównując średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych, można zauważyć, że
najlepiej oceniony został moduł dotyczący sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań otwartych
(średnia ocen 3,96). Moduł ten otrzymał maksymalną ilość punktów od uczestników płci męskiej.
Względnie najniższą średnią ocenę otrzymał moduł: Zapoznanie się z dokumentami będącymi
podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego (3,71).
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 3,60; 4,00
oraz 4,00 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
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Uczestników szkolenia zapytano także o zmiany, jakie ich zdaniem należałoby wprowadzić w programie
szkolenia. Pytanie to miało charakter otwarty, umożliwiający badanym swobodne wyrażanie opinii.
Następnie – w celu usprawnienia procesu analizy – odpowiedzi respondentów zostały
skategoryzowane przez badaczy.
Wykres 54. Propozycje zmian w programie szkolenia
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59,5%

brak uwag

18,9%

więcej ćwiczeń praktycznych
zmiany dotyczące czasu trwania szkolenia
większa częstotliwość tego typu szkoleń
udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu
inne

8,1%
5,4%
2,7%
5,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Blisko 60% ankietowanych nie miało żadnych zastrzeżeń do programu szkolenia i nie wprowadziłoby w
jego zakresie żadnych zmian. Z kolei 18,9% uczestników widziałoby w materiałach szkoleniowych
większą liczbę ćwiczeń praktycznych. Podobnie, jak we wcześniej ocenianych szkoleniach dla
egzaminatorów, pojawiły się również sugestie zmian w czasie trwania szkolenia (w tym również
zwiększenia ich częstotliwości) oraz udostępnienia materiałów szkoleniowych uczestnikom.
Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
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Wykres 55. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

43,9%

doskonale
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45,4%

bardzo dobrze

9,5%

satysfakcjonująco

dostatecznie

0,7%

niewystarczająco

0,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

43,9%ankietowanych uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z chemii
stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, a nieco więcej (45,4%) badanych
udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,4% uczestników szkoleń wskazało na odpowiedź
negatywną: „niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez szkolenie w skali od
1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,32.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 8. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Chemia
50,8%
44,8%
1,9%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
2,2%

zdecydowanie
nie
0,3%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (50,8%)
i „raczej tak” (44,8%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań (łącznie 2,5%). Średnia ocena wyczerpania problematyki sprawdzania
i oceniania egzaminów zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 5
(„zdecydowanie tak”) to 4,44.
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6.4.2.8.
Fizyka
Uczestników badania będących egzaminatorami egzaminu maturalnego z fizyki poproszono
o dokonanie oceny przydatności poszczególnych modułów, z których składało się szkolenie, w którym
brali udział.
Wykres 56. Ocena przydatności modułu: Zmiany w egzaminie z fizyki od 2015 r., omówienie
struktury egzaminu, typy zadań w arkuszu egzaminacyjnym w świetle wymagań podstawy
programowej
85,9%
85,4%
87,0%

przydatne

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

11,2%
12,5%
8,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

2,9%
2,1%
4,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 86% badanych oceniła jako przydatny moduł: Zmiany w egzaminie z fizyki od 2015 r.,
omówienie struktury egzaminu, typy zadań w arkuszu egzaminacyjnym w świetle wymagań podstawy
programowe. Tylko niecałe 3% oceniła go jako raczej nieprzydatny.
Wykres 57. Ocena przydatności modułu: Omówienie zasad oceniania w podejściu holistycznym
84,3%
87,5%
78,3%

przydatne

raczej przydatne

15,7%
12,5%
21,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Omówienie zasad oceniania w podejściu holistycznym w całości został uznany za przydatny,
w tym tylko 15,7% osób była bardziej umiarkowana w swej ocenie (odpowiedzi „raczej przydatne”).
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Wykres 58. Ocena przydatności modułu: Omówienie prawidłowych rozwiązań przedstawionych
zadań
81,7%
81,3%
82,6%

przydatne

15,4%
16,7%
13,0%

raczej przydatne

raczej nieprzydatne

1,4%
2,1%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

1,5%
4,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Moduł: Omówienie prawidłowych rozwiązań przedstawionych zadań oceniony został jako przydatny
przez 81,7% ankietowanych uczestników szkolenia.
Wykres 59. Ocena przydatności modułu: Omówienie schematów oceniania rozwiązań
przedstawionych zadań
91,5%
91,7%
91,3%

przydatne

raczej przydatne

8,5%
8,3%
8,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Za przydatny moduł: Omówienie schematów oceniania rozwiązań przedstawionych zadań uznało
91,5% ankietowanych, nikt natomiast nie uznał go za nieprzydatny.
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Wykres 60. Ocena przydatności modułu: Ocenianie i jego omówienie na przykładach
przedstawionych rozwiązań uczniowskich
91,7%
89,6%
95,7%

przydatne

raczej przydatne
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Ogółem

8,3%
10,4%
4,3%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Bardzo podobnie oceniony został moduł: Ocenianie i jego omówienie na przykładach przedstawionych
rozwiązań uczniowskich – 91,7% badanych uznała go za przydatny.
Przydatność poszczególnych modułów oceniona została również z uwzględnieniem średnich wartości
wskazań przyznanych przez poszczególne grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie
1 – nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne i 4 – przydatne), a z analizy zostały
wykluczone odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wykres 61. Średnie oceny przydatności poszczególnych modułów szkoleniowych
3,92
3,90

Ocenianie i jego omówienie na przykładach
przedstawionych rozwiązań uczniowskich

3,92
3,92
3,91

Omówienie schematów oceniania rozwiązań
przedstawionych zadań

Omówienie zasad oceniania w podejściu holistycznym

3,78

Zmiany w egzaminie z fizyki od 2015 r., omówienie
struktury egzaminu, typy zadań w arkuszu
egzaminacyjnym w świetle wymagań podstawy
programowej

3,83
3,83
3,83
3,82
3,79

Omówienie prawidłowych rozwiązań przedstawionych
zadań

Ogółem

Kobieta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

3,84
3,88

Mężczyzna

3,86

3,96
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Poszczególne moduły szkolenia ocenione zostały względnie podobnie. Najwyższą ocenę średnią
uzyskały dwa moduły: Omówienie schematów oceniania rozwiązań przedstawionych zadań oraz
Ocenianie i jego omówienie na przykładach przedstawionych rozwiązań uczniowskich (średnia ocen:
3,92).
Przedstawione powyżej wyniki badania CAWI z egzaminatorami egzaminów maturalnych potwierdzają Strona | 150
wyniki badania z trenerami, gdzie poszczególne moduły szkoleniowe oceniane są średnio na: 4,00;
3,60; 4,00; 4,00 oraz 3,80 (kolejność modułów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Uczestnicy szkolenia zaproponowali również zmiany w materiałach szkoleniowych. Udzielone przez
nich odpowiedzi otwarte zostały skategoryzowane przez badaczy.
Wykres 62. Propozycje zmian w programie szkolenia
38,5%

brak uwag

23,1%

więcej praktycznych ćwiczeń
zwiększenie liczby możliwych rozwiązań zadań

7,7%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

7,7%

inne

23,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 40% uczestników nie zgłosiło żadnych uwag do zakresu szkolenia. Najczęstszym postulatem
zmian było uwzględnienie większej liczby ćwiczeń praktycznych w materiałach szkoleniowych:
Więcej praktycznych przykładów niż omawianie zmian w przepisach.
Adekwatność szkoleń w stosunku do potrzeb egzaminatorów egzaminu maturalnego badano także za
pomocą ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu.
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Wykres 63. Stopień spełnienia oczekiwań przez szkolenie

49,9%

doskonale
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40,3%

bardzo dobrze

8,7%

satysfakcjonująco

dostatecznie

niewystarczająco

1,0%

0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

Prawie połowa badanych (49,9%) uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
z fizyki stwierdziło, że szkolenie „doskonale” spełniło ich oczekiwania, a 40,3% badanych udzieliło
odpowiedzi „bardzo dobrze”. Jedynie 0,1% uczestników szkoleń wskazało na odpowiedź negatywną:
„niewystarczająco”. Średnia ocena stopnia spełnienia oczekiwań przez szkolenie w skali od
1 („niewystarczająco”) do 5 („doskonale”) to 4,39.
Uczestników szkolenia zapytano również, czy program szkolenia wyczerpał ich zdaniem problematykę
sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych.
Tabela 9. Wyczerpanie problematyki sprawdzania i oceniania egzaminów zewnętrznych przez
program szkolenia
zdecydowanie
raczej tak
nie wiem
tak
Fizyka
59,3%
36,5%
2,3%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

raczej nie
1,8%

zdecydowanie
nie
0,1%

Wśród odpowiedzi ankietowanych dominowały odpowiedzi pozytywne: „zdecydowanie tak” (59,3%)
i „raczej tak” (36,5%). Odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) stanowiły niewielki
odsetek ogółu wskazań (łącznie 1,9%). Średnia ocena wyczerpania problematyki sprawdzania
i oceniania egzaminów zewnętrznych przez program szkolenia w skali od 1 („zdecydowanie nie”) do
5 („zdecydowanie tak”) to 4,53.
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6.4.3. Ocena materiałów szkoleniowych zastosowanych w szkoleniach
6.4.3.1.
Język polski
Wszystkie materiały szkoleniowe ocenione zostały pod kątem jakości. Oceny negatywne „raczej zła”
i „zła” w przypadku wszystkich materiałów stanowiły niewielki odsetek ogółu wskazań. Względnie
najwięcej najbardziej pozytywnych opinii zebrała broszura „Zbiór narzędzi egzaminatora z języka
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polskiego” oraz broszura „Zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami z języka polskiego – materiały do
ćwiczeń na poziomie podstawowym” (obie otrzymały po 63% wskazań „bardzo dobra”).
Wykres 64. Ocena broszury „Zbiór narzędzi egzaminatora z języka polskiego”
63,0%
62,9%
64,4%

bardzo dobra

34,6%
35,1%
26,7%

raczej dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

0,7%
0,4%
4,4%
0,3%
0,1%
2,2%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,5%
1,4%
2,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Broszura „Zbiór zadań egzaminatora z języka polskiego” oceniona została jako bardzo dobra przez
nieco większą liczbę mężczyzn (64,4% wobec 62,9% kobiet), jednak również więcej uczestników
szkolenia płci męskiej oceniło ją jako raczej złą (4,4%) i bardzo złą (2,2%).
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Wykres 65. Ocena broszury „Zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami z języka polskiego – materiały
do ćwiczeń na poziomie podstawowym”
63,0%
63,2%
60,0%

bardzo dobra

35,3%
35,4%
33,3%

raczej dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

0,9%
0,8%
2,2%

Ogółem

0,2%

Kobieta

2,2%

Mężczyzna

0,8%
0,6%
2,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

W przypadku broszury „Zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami z języka polskiego – materiały do
ćwiczeń na poziomie podstawowym” wyższe oceny przyznane zostały przez kobiety (63,2% wskazań
„bardzo dobra” i 35,4% wskazań „raczej dobra”) niż przez mężczyzn (odpowiednio 60% i 33,3%).
Wykres 66. Ocena broszury „Zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami z języka polskiego – materiały
do ćwiczeń na poziomie rozszerzonym”
60,2%
60,2%
60,0%

bardzo dobra

36,4%
36,8%
31,3%

raczej dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
0,9%
2,2%
0,3%
4,4%
2,1%
2,2%
2,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Broszura „Zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami z języka polskiego – materiały do ćwiczeń na
poziomie rozszerzonym” uzyskała podobną liczbę najwyższych ocen w obu badanych grupach
uczestników, jednak więcej kobiet oceniło ją jako raczej dobrą (36,8% wobec 31,3% w przypadku
mężczyzn). Z kolei w przypadku mężczyzn pojawiło się więcej ocen negatywnych – „raczej zła” (2,2%) i
„bardzo zła” (4,4%).
Wykres 67. Ocena broszury „Ustny egzamin maturalny z języka polskiego”
59,0%
59,4%
53,3%

bardzo dobra

37,3%
37,1%
40,0%

raczej dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
0,9%
2,2%
0,2%
2,2%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

2,6%
2,6%
2,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Broszura „Ustny egzamin maturalny z języka polskiego” ocenione zostały mniej więcej podobnie w obu
grupach uczestników szkolenia, jednak więcej kobiet niż mężczyzn wskazało na odpowiedź „bardzo
dobra” (59,4% wobec 53,3%), natomiast więcej mężczyzn niż kobiet wskazało na odpowiedź „dobra”
(40% wobec 37,1%).
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Wykres 68. Ocena prezentacji multimedialnych wykorzystanych na szkoleniu
59,4%
59,8%
53,3%

bardzo dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć
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37,0%
36,9%
37,8%

raczej dobra

1,7%
1,3%
6,7%
0,2%
2,2%
1,8%
1,9%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie w przypadku prezentacji multimedialnych wykorzystanych na szkoleniu najwyższa ocena
została przyznana przez więcej kobiet niż mężczyzn (59,8% wobec 53,3%), podczas gdy wśród mężczyzn
odnotowano więcej ocen negatywnych (6,7% odpowiedzi „raczej zła” i 2,2% „bardzo zła”).
Poszczególne materiały szkoleniowe oceniono także z uwzględnieniem średnich wartości wskazań
przyznanych przez grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie 1 – bardzo zła, 2 –
raczej zła, 3 – raczej dobra i 4 – bardzo dobra), a z analizy zostały wykluczone odpowiedzi „nie
wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 69. Średnie oceny poszczególnych materiałów szkoleniowych

Broszura „Zbiór narzędzi egzaminatora z
języka polskiego”

3,57

Broszura „Zadania egzaminacyjne z
rozwiązaniami z języka polskiego – materiały
do cwiczeń na poziomie podstawowym”

3,55

Broszura „Zadania egzaminacyjne z
rozwiązaniami z języka polskiego – materiały
do cwiczeń na poziomie rozszerzonym”

3,50

Broszura „Ustny egzamin maturalny z języka
polskiego”

3,48

Prezentacje multimedialne wykorzystane na
szkoleniu

Ogółem

3,42
Kobieta

3,63
3,63
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3,62
3,63

3,60
3,61
3,59
3,60
3,58
3,60

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

W przypadku średnich ocen poszczególnych materiałów najlepiej wypadły dwie broszury: „Zbiór
narzędzi egzaminatora z języka polskiego” i „Zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami z języka polskiego
– materiały do ćwiczeń na poziomie podstawowym” (średnia ocen odpowiednio 3,63 i 3,62), względnie
najsłabiej (aczkolwiek wciąż bardzo dobrze) – broszura „Ustny egzamin maturalny z języka polskiego”
(średnia ocen 3,59) i prezentacje multimedialne wykorzystane na szkoleniu (średnia ocen 3,58).
Poszczególne materiały szkoleniowe ocenione zostały średnio lepiej przez kobiety niż przez mężczyzn,
przy czym odbiór każdego z materiałów był podobny w obu grupach (tj. materiał oceniony najlepiej
przez kobiety został też uznany za najlepszy przez mężczyzn itd.). Oceny materiałów szkoleniowych
dokonane przez uczestników płci męskiej były średnio o 0,11 punktu niższe niż oceny dokonane przez
uczestników płci żeńskiej.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają materiały szkoleniowe średnio na: 3,96; 3,61; 3,70; 3,87 oraz 3,87
(kolejność materiałów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Uczestników szkolenia zapytano także, jakie zmiany wprowadziliby w materiałach szkoleniowych.
Pytanie miało charakter otwarty, a odpowiedzi respondentów zostały skategoryzowane przez badaczy
na etapie analizy.
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Wykres 70. Sugestie zmian w materiałach szkoleniowych
59,5%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

19,3%

brak uwag
uwzględnienie większej liczby różnorodnych
przykładów prac

8,7%
3,9%

zwiększenie liczby praktycznych ćwiczeń
uszczegółowienie i doprecyzowanie kryteriów
oceniania

2,2%

zwiększenie czytelności materiałów

1,4%

niepowielanie w materiałach informacji dostępnych w
informatorze lub w Internecie

0,7%

trudno powiedzieć

1,0%

inne

3,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Należy podkreślić, że najczęściej zgłaszana uwaga nie dotyczyła de facto samych materiałów
szkoleniowych, ale faktu, że zostały one odebrane uczestnikom po szkoleniu:
Bez żadnych zmian. Jakość materiałów szkoleniowych była zadowalająca. (CAWI)
Ponadto uwagi do materiałów szkoleniowych są bardzo podobne do uwag do programu szkolenia –
pojawiły się sugestie dotyczące zwiększenia liczby praktycznych ćwiczeń czy prezentowania bardziej
różnorodnych przykładów prac maturalnych:
Dodać więcej przykładów zadań, aby ćwiczyć ich sprawdzanie. (CAWI)
Materiały szkoleniowe były dobre, chociaż mogło się w nich pojawić więcej prac
niepoprawnych, z większą ilością błędów merytorycznych. (CAWI)
Niewielki odsetek badanych (1,4%) miał też zastrzeżenia do czytelności materiałów szkoleniowych.
Wśród innych sugestii pojawiły się te dotyczące m.in. większej liczby różnorodnych prezentacji
multimedialnych.
Prezentacje – slajdy nie powinny być przeładowane tekstem. (CAWI)
Uczynić [materiały] bardziej czytelnymi. (CAWI)
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6.4.3.2.
Matematyka
Wszystkie materiały zostały ocenione na względnie podobnym poziomie, przy czym nieco wyższe
oceny (więcej wskazań „bardzo dobra”) uzyskały „Ocena zadań na szkolenie egzaminatorów egzaminu
maturalnego” (ogółem 54,1%) oraz prezentacje multimedialne wykorzystane na szkoleniu (56,9%).
Wykres 71. Ocena materiału: Ocena zadań na szkolenie egzaminatorów egzaminu maturalnego
54,1%
54,0%
54,9%

bardzo dobra

43,2%
43,1%
43,7%

raczej dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%
0,2%
1,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,8%
2,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał „Ocena zadań na szkolenie egzaminatorów egzaminu maturalnego” oceniony został jako
bardzo dobry przez niemal 55% ankietowanych, a jako raczej dobry – przez nieco ponad 43%. Co
istotne, wskazania kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach były bardzo do siebie zbliżone.
Odpowiedzi negatywne stanowiły niewielki odsetek wszystkich wskazań.
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Wykres 72. Ocena materiału: Schemat oceniania zadań na szkolenie egzaminatorów egzaminu
maturalnego
50,3%
48,7%
59,2%

bardzo dobra

46,4%
48,4%
35,2%

raczej dobra

raczej zła

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

2,3%
1,9%
4,2%
0,2%
1,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

0,8%
1,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco ponad połowa uczestników szkolenia oceniła materiał „Schemat oceniania zadań na szkolenie
egzaminatorów egzaminu maturalnego” jako bardzo dobry (przy czym więcej mężczyzn niż kobiet
wskazało na tę odpowiedź – 59,2% wobec 48,7%).
Wykres 73. Ocena materiału: Skany rozwiązań zadań na szkolenie egzaminatorów egzaminu
maturalnego
48,2%
46,6%
57,1%

bardzo dobra

49,0%
50,3%
41,4%

raczej dobra

raczej zła

1,8%
2,2%
Ogółem

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

0,2%
1,4%
0,8%
1,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Kobieta
Mężczyzna
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Skany rozwiązań zadań na szkolenie egzaminatorów egzaminu maturalnego ocenione zostały nieco
słabiej (aczkolwiek wciąż wysoko) przez uczestników szkolenia – ogółem 48,2% uznało je za bardzo
dobre, a 49% - za raczej dobre. Więcej ocen najbardziej pozytywnych pochodziło od mężczyzn (57,1%
wobec 46,6%).
Wykres 74. Ocena materiału: Karta oceny zadań na szkolenie egzaminatorów
53,3%
52,4%
58,6%

bardzo dobra

42,5%
43,7%
35,7%

raczej dobra

raczej zła

1,0%
0,7%
2,9%

nie wiem/trudno powiedzieć

3,1%
3,1%
2,9%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Karta oceny zadań na szkolenie egzaminatorów oceniona została jako bardzo dobra przez ogółem
53,3% i jako raczej dobra – przez 42,5% badanych. Żaden z uczestników szkolenia nie ocenił jej jako
bardzo złej, a wskazania „raczej zła” stanowiły niewielki odsetek ogółu odpowiedzi.
Wykres 75. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu
56,9%
55,6%
64,3%

bardzo dobra

38,2%
39,1%
32,9%

raczej dobra

raczej zła

1,8%
2,2%
Ogółem

bardzo zła

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,5%
1,4%
2,5%
2,6%
1,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Kobieta
Mężczyzna
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Jak wskazano wcześniej, prezentacje multimedialne wykorzystane na szkoleniu ocenione zostały
względnie najlepiej przez jego uczestników (56,9% wskazań „bardzo dobra”).
Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych zostały uśrednione. Wykorzystano 4-stopniową skalę
ocen, gdzie 1 – bardzo zła, 2 – raczej zła, 3 – raczej dobra, 4 – bardzo dobra. Pominięto odpowiedzi „nie
wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 76. Średnie oceny materiałów szkoleniowych
3,55
3,54

Prezentacje multimedialne wykorzystywane na
szkoleniu

3,54
3,54
3,52

Ocena zadań na szkolenie egzaminatorów
egzaminu maturalnego

3,54
3,53

Karta oceny zadań na szkolenie egzaminatorów

3,48
3,47

Schemat oceniania zadań na szkolenie
egzaminatorów egzaminu maturalnego

3,46
3,45

Skany rozwiązań zadań na szkolenie
egzaminatorów egzaminu maturalnego

Ogółem

3,62

Kobieta

3,57

3,52

3,54

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Trzy materiały szkoleniowe, tj. prezentacje multimedialne, „Ocena zadań na szkolenie egzaminatorów
egzaminu maturalnego” i „Karta oceny zadań na szkolenie egzaminatorów” uzyskały oceny średnie na
niemal identycznym poziomie (3,55 w przypadku prezentacji i 3,54 w przypadku dwóch pozostałych).
Kolejne materiały ocenione zostały nieco niżej, ale wciąż wysoko. We wszystkich przypadkach oceny
mężczyzn był wyższe niż oceny kobiet.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają materiały szkoleniowe średnio na: 3,67; 3,67; 3,44; 3,67 oraz 3,56
(kolejność materiałów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Uczestnicy szkolenia zaproponowali również zmiany w materiałach szkoleniowych. Udzielone przez
nich odpowiedzi otwarte zostały skategoryzowane przez badaczy.
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Wykres 77. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
48,5%

brak uwag

17,6%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

16,2%

większe zróżnicowanie i jakość skanów
większa liczba typowych rozwiązań zadań przez
uczniów
inne

10,3%
7,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal połowa badanych nie zgłosiła żadnych uwag do materiałów szkoleniowych. Nieco ponad 17%
uczestników chciałaby zabrać wykorzystywane na szkoleniu materiały do domu:
Skany zadań mogłyby być udostępniane osobom uczestniczącym w szkoleniu.
Zapewnić materiały, które egzaminatorzy mogliby zabrać ze sobą i wykorzystać w pracy
z uczniem.
Inni chcieliby mieć dostęp do większej liczby lepszych jakościowo i bardziej urozmaiconych skanów
zadań i przykładów:
Zwiększyć liczbę skanów do ćwiczeń.
Skany powinny obejmować nie tylko zadania zupełnie odbiegające od klucza.
Z kolei nieco ponad 10% badanych uznała, że proponowane rozwiązania zadań powinny być bardziej
zbliżone do tych, które są typowe dla rzeczywistych rozwiązań uczniowskich:
Niektóre rozwiązania były zbyt "wydumane" jak na rozwiązania uczniów.

6.4.3.3.
Historia
Warto zauważyć, że wszystkie materiały ocenione zostały we względnie podobny sposób i żaden z nich
nie otrzymał oceny najniższej – „bardzo zła”, a oceny umiarkowanie negatywne („raczej zła”) stanowiły
niewielki odsetek wskazań.
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Wykres 78. Ocena materiału: HISTORIA. Rozwiązania zadań. Schematy punktowania do materiałów
nr 1 i 2 dla egzaminatora.
60,1%
59,8%
60,5%

bardzo dobra

34,0%
36,9%
29,2%

raczej dobra

raczej zła

nie wiem/trudno powiedzieć

2,5%
2,0%
3,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

3,3%
1,3%
6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ponad 90% ankietowanych uznało materiał: HISTORIA. Rozwiązania zadań. Schematy punktowania do
materiałów nr 1 i 2 dla egzaminatora za dobry, w tym 60,1% za bardzo dobry, a 34% - za raczej dobry.
Procentowo nieco więcej mężczyzn wskazało na najwyższą ocenę.
Wykres 79. Ocena materiału: HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 1 dla egzaminatora.
62,5%
65,7%
57,1%

bardzo dobra

32,1%
29,7%
36,1%

raczej dobra

raczej zła

1,3%
2,0%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

4,2%
2,6%
6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 1 dla egzaminatora oceniony został podobnie do poprzedniego
materiału, przy czym ogólnie nieco więcej osób wskazało na odpowiedź „bardzo dobra”. Ocenę tę
częściej wskazywały kobiety.
Wykres 80. Ocena materiału: HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 2 dla egzaminatora.
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61,9%
64,8%
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bardzo dobra
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Ogółem
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Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

4,2%
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6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Także HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 2 dla egzaminatora został oceniony w bardzo podobny
sposób, co dwa wcześniej wskazane materiały. Ponownie nieco więcej kobiet udzieliło odpowiedzi
„bardzo dobra” (64,8% wobec 57,1% w przypadku mężczyzn).
Wykres 81. Ocena materiału: HISTORIA. Rozwiązania zadań i schematy punktowania do materiału
nr 3 dla egzaminatora.
57,5%
59,8%
53,6%

bardzo dobra

36,6%
36,9%
36,1%

raczej dobra

raczej zła

nie wiem/trudno powiedzieć

2,5%
2,0%
3,4%
3,3%
1,3%
6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Z kolei materiał: HISTORIA. Rozwiązania zadań i schematy punktowania do materiału nr 3 dla
egzaminatora oceniony został nieco słabiej, aczkolwiek wciąż wysoko – 57,5% ankietowanych udzieliło
odpowiedzi „bardzo dobra”. Ponownie nieco bardziej przychylne w swych ocenach były kobiety.
Wykres 82. Ocena materiału: HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 3 dla egzaminatora.
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59,3%
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3,4%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 3 dla egzaminatora oceniony został nieco słabiej niż Materiał
ćwiczeniowy nr 2 i Materiał ćwiczeniowy nr 1, aczkolwiek jego oceny w dalszym ciągu są wysokie.
Wykres 83. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu.
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41,5%

bardzo dobra
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13,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Mężczyzna
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Prezentacje multimedialne wykorzystane na szkoleniu ocenione zostały najsłabiej spośród wszystkich
materiałów – niewiele ponad połowa ankietowanych uznała je za bardzo dobre.
Odpowiedzi uczestników zostały uśrednione, co bardziej przekrojowo pokazuje ich opinie na temat
poszczególnych materiałów. Wykorzystano 4-stopniową skalę ocen, gdzie 1 – bardzo zła, 2 – raczej zła,
3 – raczej dobra, 4 – bardzo dobra. Pominięto odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 84. Średnie oceny materiałów szkoleniowych
HISTORIA. Materiał ćwiczeniowy nr 1 dla
egzaminatora.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Jak wskazuje powyższy wykres, Materiał ćwiczeniowy nr 1 i Materiał ćwiczeniowy nr 2 zostały ocenione
najwyżej przez uczestników szkolenia – średnie ocen odpowiednio 3,64 i 3,63. Najniższą średnią ocenę
otrzymały prezentacje multimedialne, aczkolwiek ocena ta jest tylko o 0,12 punktu niższa od oceny
najwyższej przyznanej Materiałowi ćwiczeniowemu nr 1. Niemal wszystkie materiały ocenione zostały
lepiej przez kobiety – wyjątek stanowi tutaj materiał: HISTORIA. Rozwiązania zadań i schematy
punktowania do materiału nr 3 dla egzaminatora, który średnio lepiej ocenili mężczyźni.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają materiały szkoleniowe średnio na: 3,33; 3,33; 3,33; 3,67; 3,33 oraz
3,00 (kolejność materiałów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Uczestnicy szkolenia poproszeni zostali także o wskazanie zmian, jakie ich zdaniem powinny zostać
wprowadzone w materiałach szkoleniowych.
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Wykres 85. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
41,2%

brak uwag

23,5%

większa liczba przykładowych zadań

14,7%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu
ujednolicenie materiałów szkoleniowych

8,8%

inne

11,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco ponad 41% ankietowanych nie zgłosiło żadnych uwag do materiałów szkoleniowych. Z kolei
niemal ¼ egzaminatorów uznała, że w materiałach powinno znaleźć się więcej przykładowych zadań:
Nieco więcej rozprawek, zwłaszcza kontrowersyjnych, dla lepszego rozpoznania możliwych
kłopotów.
Więcej przykładowych zadań.
Podobnie, jak w przypadku szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z innych przedmiotu,
także egzaminatorzy egzaminu z historii chcieliby móc zabrać materiały wykorzystane na szkoleniu do
domu:
Materiały do zabrania i możliwości sięgania do nich w pracy nauczyciela.
Pojawił się również postulat ujednolicenia materiałów szkoleniowych (8,8% wskazań):
Materiały szkoleniowe powinny być ujednolicone - wielokrotnie podobny przypadek był
potraktowany inaczej. Należy wyeliminować sprzeczności w podejściu do odpowiedzi
maturzysty.
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6.4.3.4.
Wiedza o społeczeństwie
Wszystkie materiały zostały ocenione na bardzo podobnym poziomie.
Wykres 86. Ocena materiału: Materiały ćwiczeniowe na szkolenie dla egzaminatorów z wiedzy
o społeczeństwie. Blok 3.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiały ćwiczeniowe na szkolenie dla egzaminatorów z wiedzy o społeczeństwie. Blok 3 uzyskały
łącznie 58,2% wskazań „bardzo dobra” i 36,9% wskazań „raczej dobra”. Jedynie 0,7% ankietowanych
uznało te materiały za bardzo złe.
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Wykres 87. Ocena materiału: Materiały pomocnicze na szkolenie dla egzaminatorów z wiedzy
o społeczeństwie. Blok 3.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco mniej, bo 56,2% badanych, oceniło Materiały pomocnicze na szkolenie dla egzaminatorów
z wiedzy o społeczeństwie. Blok 3 jako bardzo dobre. Ponownie jedynie 0,7% uczestników uznało je za
bardzo złe.
Wykres 88. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne.
52,7%
61,3%

bardzo dobra

39,5%
44,6%
35,5%

raczej dobra
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2,7%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Prezentacje multimedialne wykorzystane w toku szkolenia uzyskały względnie najmniej wskazań
„bardzo dobra” – 52,7%, ale żaden z badanych nie ocenił ich negatywnie – nie pojawiły się odpowiedzi
„raczej zła” i „bardzo zła”.
Poszczególne materiały szkoleniowe ocenione zostały również z uwzględnieniem średnich wartości
wskazań przyznanych przez badane grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie 1 – Strona | 170
bardzo zła, 2 – raczej zła, 3 – raczej dobra i 4 – bardzo dobra), a z analizy zostały wykluczone odpowiedzi
„nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wykres 89. Średnie oceny materiałów szkoleniowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wszystkie materiały szkoleniowe uzyskały bardzo podobne średnie ocen, przy czym nieznacznie wyżej
(jedynie 0,03 punktu) oceniono Materiały ćwiczeniowe na szkolenie dla egzaminatorów z wiedzy o
społeczeństwie. Blok 3. Warto zauważyć, że prezentacje multimedialne ocenione zostały lepiej przez
kobiety niż przez mężczyzn (różnica 0,23 punktu), podczas gdy pozostałe materiały szkoleniowe
spotkały się z podobnym odbiorem u uczestników obu płci.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają materiały szkoleniowe średnio na: 3,50; 3,00 oraz 4,00 (kolejność
materiałów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
Egzaminatorzy egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie zgłosili również propozycje zmian
w materiałach szkoleniowych.
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Wykres 90. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
40,4%

brak uwag

23,4%

bardziej urozmaicone odpowiedzi do pytań otwartych

23,4%

udostępnie materiałów uczestnikom po szkoleniu

8,5%

więcej przykładów zadań
inne

4,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco ponad 40% badanych nie miała żadnych uwag do materiałów szkoleniowych. Z kolei 23,4%
zasugerowało wprowadzenia bardziej urozmaiconych odpowiedzi do omawianych pytań otwartych:
Bardziej urozmaicone przykłady odpowiedzi do zadań otwartych - miałem wrażenie, że tych
wykorzystanych na szkoleniu nie pisali uczniowie.
Przy wypracowaniach stosować większy wachlarz możliwych ujęć tematu w kluczu.
Tyle samo osób zasugerowało, by udostępnić uczestnikom materiały szkoleniowe do dalszej pracy:
Materiały szkoleniowe uczestnik powinien móc zabrać do domu, aby je jeszcze w wolnej chwili
przejrzeć.
Możliwość otrzymania materiałów szkoleniowych. Przecież mają nam służyć pomocą w pracy,
a traktuje się je jako "ściśle tajne". Na zajęciach z uczniami przygotowującymi się do matury
będzie to praktyczny materiał poglądowy.
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6.4.3.5.
Biologia
Wszystkie materiały ocenione zostały na podobnym poziomie.
Wykres 91. Ocena materiału: Arkusz ćwiczeniowy 1 do oceny. Egzamin maturalny od roku
szkolnego 2014/2015. Biologia- poziom rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań.
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49,4%
48,7%
60,0%

bardzo dobra

49,3%
49,9%
40,0%

raczej dobra

raczej zła

0,6%
0,7%

bardzo zła

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Arkusz ćwiczeniowy 1 do oceny. Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Biologiapoziom rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań uznany został za bardzo dobry i raczej dobry przez
niemal identyczna liczbę badanych (odpowiednio 49,4% i 49,3%).
Wykres 92. Ocena materiału: Model oceny arkusza pokazowego ćwiczeniowego. Egzamin
maturalny od roku szkolnego 2014/2015 Biologia - poziom rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań,
rozwiązania zadań i schematy punktowania.
53,8%
53,4%
60,0%

bardzo dobra

45,0%
45,3%
40,0%

raczej dobra

raczej zła

1,3%
1,3%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Model oceny arkusza pokazowego ćwiczeniowego. Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015 Biologia - poziom rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań, rozwiązania zadań i schematy
punktowania uznany został za bardzo dobry przez ponad połowę uczestników szkolenia, a jedynie 1,3%
oceniła go jako raczej zły.
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Wykres 93. Ocena materiału: Zadania informatora maturalnego z biologii. Część I: Zadania bez
przykładowych odpowiedzi. Część II: Zadania z przykładowymi odpowiedziami do oceny. Część IIIKarta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii
i fizyki.
48,2%
47,4%
60,0%

bardzo dobra

48,7%
49,3%
40,0%

raczej dobra

raczej zła

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

Mężczyzna

2,5%
2,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Także materiał: Zadania informatora maturalnego z biologii. Część I: Zadania bez przykładowych
odpowiedzi. Część II: Zadania z przykładowymi odpowiedziami do oceny. Część III- Karta wybranych
wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oceniony został
przez podobną liczbę ankietowanych za bardzo dobry (48,2%) i raczej dobry (48,7%).
Wykres 94. Ocena materiału: Zadania z arkusza pokazowego do oceny.
50,7%
50,1%
60,0%

bardzo dobra

48,1%
48,6%
40,0%

raczej dobra

raczej zła

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta

bardzo zła

0,6%
0,7%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Zadania z arkusza pokazowego do oceny został uznany przez nieco ponad połowę
uczestników za bardzo dobry, a tylko 0,6% uznała go za bardzo zły.
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Wykres 95. Ocena materiału: Punktacja arkusza pokazowego. Przykłady odpowiedzi do oceny
egzaminatorów.
44,9%
42,6%

bardzo dobra

raczej dobra

20,0%

raczej zła

80,0%

53,2%
55,4%

1,3%
1,3%

Ogółem
Kobieta

bardzo zła

Mężczyzna

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Punktacja arkusza pokazowego. Przykłady odpowiedzi do oceny egzaminatorów oceniony
został jako bardzo dobry przez 44,9% badanych. Aż 80% ankietowanych mężczyzn oceniła go w ten
sposób (podczas gdy ocenę najwyższą przyznało niecałe 43% kobiet).
Wykres 96. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu.
54,4%
54,0%
60,0%

bardzo dobra

42,5%
42,6%
40,0%

raczej dobra

raczej zła

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

2,5%
2,7%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu ocenione zostały jako bardzo dobre przez
54,5% egzaminatorów. Żaden z nich nie ocenił prezentacji jako bardzo złych.
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Odpowiedzi uczestników zostały uśrednione, co bardziej przekrojowo pokazuje ich opinie na temat
poszczególnych materiałów. Wykorzystano 4-stopniową skalę ocen, gdzie 1 – bardzo zła, 2 – raczej zła,
3 – raczej dobra, 4 – bardzo dobra. Pominięto odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wykres 97. Średnie oceny materiałów szkoleniowych
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Prezentacje multimedialne wykorzystywane na
szkoleniu.

3,55
3,55
3,60

Model oceny arkusza pokazowego ćwiczeniowego.
Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015
Biologia - poziom rozszerzony. Przykładowy zestaw
zadań, rozwiązania zadań i schematy punktowania.

3,53
3,52
3,60
3,49
3,48

Zadania z arkusza pokazowego do oceny.

3,60
Zadania informatora maturalnego z biologii. Część I:
Zadania bez przykładowych odpowiedzi. Część II:
Zadania z przykładowymi odpowiedziami do oceny.
Część III- Karta wybranych wzorów i stałych
fizykochemicznych na egzamin maturalny z biol.,
chemii i fiz.

3,49
3,48
3,60
3,48
3,47

Arkusz ćwiczeniowy 1 do oceny. Egzamin maturalny od
roku szkolnego 2014/2015. Biologia- poziom
rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań.

3,60
3,42
3,40

Punktacja arkusza pokazowego. Przykłady odpowiedzi
do oceny egzaminatorów.

Ogółem

Kobieta

3,80
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najwyższą średnia ocen uzyskały prezentacje multimedialne (3,55 punktu), a najniższą – Punktacja
arkusza pokazowego. Przykłady odpowiedzi do oceny egzaminatorów (3,42 punktu). Należy podkreślić,
że wszystkie materiały szkoleniowe ocenione zostały wysoko, a różnice pomiędzy średnimi ocenami
każdego z nich nie są znaczące.
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Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają wszystkie materiały szkoleniowe średnio na: 4,00 z wyjątkiem
materiału „Punktacja arkusza pokazowego. Przykłady odpowiedzi do oceny egzaminatorów”, które
oceniono średnio na 3,50.
Uczestnicy szkolenia poproszeni zostali także o wskazanie zmian, jakie ich zdaniem powinny zostać Strona | 176
wprowadzone w materiałach szkoleniowych. Udzielone przez nich odpowiedzi otwarte zostały
skategoryzowane przez badaczy.
Wykres 98. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
39,5%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

28,9%

brak uwag

13,2%

więcej przykładowych zadań
poświęcenie większej ilości czasu na omówienie
kryteriów oceniania
inne

10,5%
7,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 40% badanych zgłosiło sugestię udostępnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych:
Absolutnie materiały, z których korzystaliśmy w trakcie szkolenia powinny zostać nam
przekazane, tym bardziej, że nanosiliśmy na nich swoje uwagi oraz dodatkowe informacje.
Konieczność oddania tych materiałów jest dla mnie niezrozumiała i obniża efekt szkolenia.
Materiały szkoleniowe powinny być przekazywane uczestnikom szkolenia.
Blisko 30% uczestników szkolenia nie zgłosiło żadnych uwag do zawartości materiałów szkoleniowych,
a nieco ponad 13% wskazało na konieczność uwzględnienia w nich większej liczby przykładowych
zadań:
Więcej materiałów dla nauczycieli.
Więcej przykładowych zadań.
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6.4.3.6.
Geografia
Warto zauważyć, że wszystkie materiały ocenione zostały we względnie podobny sposób – nieco lepiej
oceniono materiał: Ćwiczenia z użyciem map i materiałów graficznych (por. dalej).
Wykres 99. Ocena materiału: EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. BLOK III,
ćwiczenie 3, ćwiczenie 4, materiały uzupełniające - schemat punktowania i model odpowiedzi.
Podstawa programowa przedmiotu geografia. Przykładowy zestaw zadań.
53,8%
53,5%
55,2%

bardzo dobra

41,7%
42,7%
37,9%

raczej dobra

raczej zła

0,5%
0,6%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

3,9%
3,2%
6,9%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 54% badanych uczestników szkolenia oceniło materiał: EGZAMIN MATURALNY OD ROKU
SZKOLNEGO 2014/2015. BLOK III, ćwiczenie 3, ćwiczenie 4, materiały uzupełniające - schemat
punktowania i model odpowiedzi. Podstawa programowa przedmiotu geografia. Przykładowy zestaw
zadań za bardzo dobry, a tylko 0,5% uznało go za raczej zły.
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Wykres 100. Ocena materiału: Tabela wyników. Ćwiczenie 4. Materiał dla uczestnika szkolenia.
Zestawienie wyników oceniania rozwiązań zadań.
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53,5%
51,7%

bardzo dobra

42,4%
42,7%
41,4%

raczej dobra
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nie wiem/trudno powiedzieć
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Tabela wyników. Ćwiczenie 4. Materiał dla uczestnika szkolenia. Zestawienie wyników
oceniania rozwiązań zadań oceniony został podobnie – 53,1% uznała go za bardzo dobry, a tylko 0,5%
za raczej zły.
Wykres 101. Ocena materiału: Tabela wyników. Ćwiczenie 3. Materiał dla uczestnika szkolenia.
Zestawienie wyników oceniania rozwiązań zadań.
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52,9%
51,7%

bardzo dobra

42,4%
42,7%
41,4%

raczej dobra

raczej zła
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Ogółem
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4,4%
3,8%
6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Mężczyzna
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Podobnie oceniony został materiał: Tabela wyników. Ćwiczenie 3. Materiał dla uczestnika szkolenia.
Zestawienie wyników oceniania rozwiązań zadań – 52,6% osób wskazało na odpowiedź „bardzo
dobra”, a tylko 0,5% - na odpowiedź „raczej zła”.
Wykres 102. Ocena materiału: Ćwiczenia z użyciem map i materiałów graficznych.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Jak wskazano wcześniej, materiał: Ćwiczenia z użyciem map i materiałów graficznych oceniony został
względnie najwyżej spośród wszystkich materiałów szkoleniowych – 65,6% badanych wskazało na
odpowiedź „bardzo dobra”. Po 0,5% ankietowanych uznało z kolei ten materiał za raczej zły i bardzo
zły, przy czym odpowiedzi tych udzieliły tylko kobiety.
Wykres 103. Ocena materiału: EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. BLOK III,
ćwiczenie 3, rozwiązania uczniów, ZESTAW I, ZESTAW II, ZESTAW III, ZESTAW IV.
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raczej dobra

nie wiem/trudno powiedzieć

3,2%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Łącznie 56% uczestników szkolenia uznało materiał: EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO
2014/2015. BLOK III, ćwiczenie 3, rozwiązania uczniów, ZESTAW I, ZESTAW II, ZESTAW III, ZESTAW IV
za bardzo dobry, a 40,8% - za raczej dobry. Żaden z badanych nie udzielił odpowiedzi negatywnej.
Wykres 104. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu.
bardzo dobra
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu ocenione zostały jako bardzo dobre przez
niemal 58% badanych, a 37% uznała je za raczej dobre. Niewielki odsetek uczestników uznał je za raczej
złe lub bardzo złe.
Poszczególne materiały szkoleniowe oceniono także z uwzględnieniem średnich wartości wskazań
przyznanych przez grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie 1 – bardzo zła, 2 –
raczej zła, 3 – raczej dobra i 4 – bardzo dobra), a z analizy zostały wykluczone odpowiedzi „nie
wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 105. Średnie oceny materiałów szkoleniowych

3,66
3,65
3,68
Strona | 181

Ćwiczenia z użyciem map i materiałów graficznych.
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EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO
2014/2015. BLOK III, ćwiczenie 3, rozwiązania uczniów,
ZESTAW I, ZESTAW II, ZESTAW III, ZESTAW IV.
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Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu.
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EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO
2014/2015. BLOK III, ćwiczenie 3, ćwiczenie 4, materiały
uzupełniające - schemat punktowania i model
odpowiedzi. Podstawa programowa przedmiotu
geografia. Przykładowy zestaw zadań.
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Tabela wyników. Ćwiczenie 4. Materiał dla uczestnika
szkolenia. Zestawienie wyników oceniania rozwiązań
zadań.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najwyższą średnią ocen uzyskały Ćwiczenia zużyciem map i materiałów graficznych (3,66 punktów),
a najmniej materiały: Tabela wyników. Ćwiczenie 4. Materiał dla uczestnika szkolenia. Zestawienie
wyników oceniania rozwiązań zadań oraz Tabela wyników. Ćwiczenie 3. Materiał dla uczestnika
szkolenia. Zestawienie wyników oceniania rozwiązań zadań (po 3,55 punktów). Jednakże należy
podkreślić, ze różnice w ocenia poszczególnych materiałów nie są znaczące, a wszystkie materiały
ocenione zostały wysoko przed uczestników szkolenia.
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Wykres 106. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
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brak uwag

35,3%

udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 53% ankietowanych nie zgłosiło żadnych uwag do zawartości materiałów szkoleniowych. Z kolei
ponad 1/3 uczestników chciałaby mieć możliwość zabrania materiałów wykorzystanych podczas
szkolenia:
Materiały szkoleniowe należy przekazywać uczestnikom do dalszej pracy samokształceniowej.
Możliwość zabrania do domu materiałów szkoleniowych. Tam nanosiliśmy uwagi.

6.4.3.7.
Chemia
Wykres 107. Ocena materiału: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Rozwiązania zadań i kryteria oceniania.
58,0%
58,6%
50,0%

bardzo dobra

40,8%
40,0%
50,0%

raczej dobra

raczej zła

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Mężczyzna
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Materiał: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony. Rozwiązania
zadań i kryteria oceniania oceniony został jako bardzo dobry przez 58% ankietowanych i jako raczej
dobry przez 40,8% ogółu. Jedynie niewielki odsetek kobiet (0,7%) uznał ten materiał za raczej zły.
Wykres 108. Ocena materiału: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 1.
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raczej dobra

62,5%

nie wiem/trudno powiedzieć

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,9%
2,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie oceniony został materiał: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 1 – niemal 56% badanych uznała go za bardzo dobry. Żaden z
egzaminatorów nie ocenił go negatywnie.
Wykres 109. Ocena materiału: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 2.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Również opinie egzaminatorów o materiale: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia
- poziom rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 2 były przychylne – łącznie 56% badanych oceniało go
jako bardzo dobry i nikt nie ocenił go jako bardzo zły lub raczej zły.
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Wykres 110. Ocena materiału: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 3
55,4%
55,8%
50,0%

bardzo dobra

42,0%
41,4%
50,0%
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Ogółem
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony. Arkusz
egzaminacyjny nr 3 zdobył również podobne oceny do dwóch poprzednich materiałów – ogółem 55,4%
uznało go za bardzo dobry.
Wykres 111. Ocena materiału: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 4.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony. Arkusz
egzaminacyjny nr 4 oceniony został równie przychylnie – 56% uczestników uznała go za bardzo dobry
i 41,4% - za raczej dobry. Nie pojawiły się odpowiedzi negatywne.
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Wykres 112. Ocena materiału: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Chemia - poziom
rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 5.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco słabiej, ale wciąż bardzo dobrze, oceniono materiał: Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony. Arkusz egzaminacyjny nr 5 – uzyskał on łącznie 54,8% ocen
najwyższych.
Wykres 113. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu

bardzo dobra

37,5%
36,6%
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raczej dobra
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu uzyskały łącznie 53,5% ocen „bardzo dobra”,
przy czym procentowo mniej ich pochodziło od mężczyzn. Z kolei jedynie kobiety wskazały na
odpowiedź „raczej zła” (2,1% wskazań kobiet i 1,9% ogółem).
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Odpowiedzi uczestników zostały uśrednione, co bardziej przekrojowo pokazuje ich opinie na temat
poszczególnych materiałów. Wykorzystano 4-stopniową skalę ocen, gdzie 1 – bardzo zła, 2 – raczej zła,
3 – raczej dobra, 4 – bardzo dobra. Pominięto odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wykres 114. Średnie oceny materiałów szkoleniowych
Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony.
Rozwiązania zadań i kryteria oceniania

3,50

Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony.
Arkusz egzaminacyjny nr 4

3,50

Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony.
Arkusz egzaminacyjny nr 2

3,50

Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony.
Arkusz egzaminacyjny nr 3

3,50

Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony.
Arkusz egzaminacyjny nr 1
Egzamin maturalny od roku szkolnego
2014/2015. Chemia - poziom rozszerzony.
Arkusz egzaminacyjny nr 5

Ogółem

3,50

3,43
Kobieta

3,58
3,58
3,58
3,58
3,57
3,57
3,57
3,58

3,38

Prezentacje multimedialne
wykorzystywane na szkoleniu

3,58
3,58

3,56
3,57
3,56
3,57

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Co ciekawe, wszystkie materiały szkoleniowe ocenione zostały niemal identycznie przez uczestników
szkolenie. Różnic w ocenach średnich pomiędzy każdym z nich nie ma lub są one marginalne. Ponadto
we wszystkich przypadkach bardziej przychylne w swoich ocenach były kobiety.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają wszystkie materiały szkoleniowe średnio na 4,00.
Uczestnicy szkolenia zostali też poproszeni o wskazanie propozycji zmian w materiałach szkoleniowych,
które ich zdaniem powinny zostać wprowadzone. Udzielone przez nich odpowiedzi otwarte zostały w
toku analizy skategoryzowane przez badaczy.
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Wykres 115. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
42,9%

brak uwag
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udostępnienie materiałów uczestnikom po szkoleniu

11,4%

więcej ćwiczeń praktycznych

8,6%

więcej uwagi poświęcone kryteriom oceniania
lepsza czytelność materiałów szkoleniowych

5,7%

inne

8,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 43% ankietowanych nie zgłosiło żadnych uwag do materiałów szkoleniowych. Z kolei blisko ¼
wskazała na bark możliwości udostępnienia materiałów uczestnikom szkolenia do dalszej pracy
w procesie przygotowania się do oceniania egzaminów maturalnych:
Brak możliwości zabrania materiałów ze sobą. Materiały są cenną wskazówką w pracy
nauczyciela.
Podobnie, jak w przypadku wcześniej ocenianych szkoleń z innych przedmiotów, także egzaminatorzy
egzaminu maturalnego z chemii zgłosili potrzebę uwzględnienia większej liczby ćwiczeń praktycznych:
Więcej przykładów oceniania zadań nietypowych.
Więcej zadań pilotażowych, albo zadań porównawczych pokazujących, jak nowa matura różni
się od starej.
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6.4.3.8.
Fizyka
Wszystkie materiały ocenione zostały bardzo podobnie, względnie najlepiej – prezentacje
multimedialne wykorzystane na szkoleniu.
Wykres 116. Ocena materiału: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Treści zadań.
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2,7%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki w formule od roku
szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Treści zadań oceniony został dobrze przez ogół badanych – w tym
46,6% oceniła go jako bardzo dobry, a 50,6% - jako raczej dobry.
Wykres 117. Ocena materiału: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Treści zadań.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Za bardzo dobry materiał: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki w formule
od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Treści zadań uznało 48,1% badanych.
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Wykres 118. Ocena materiału: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Realizacje uczniowskie do weryfikacji oceny.
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Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie oceniony został materiał: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Realizacje uczniowskie do weryfikacji oceny –
uzyskał on 48% odpowiedzi „bardzo dobra” i 49,3% odpowiedzi „raczej dobra”.
Wykres 119. Ocena materiału: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Realizacje uczniowskie do weryfikacji oceny.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Także materiał: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki w formule od roku
szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Realizacje uczniowskie do weryfikacji oceny oceniony został jako
bardzo dobry przez dużą część uczestników. Jedynie 1,5% badanych oceniła go jako raczej zły.
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Wykres 120. Ocena materiału: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Schematy oceniania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Materiał: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki w formule od roku
szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Schematy oceniania uznany został za bardzo dobry przez 40,9%
ankietowanych i raczej dobry przez 50,9% uczestników.
Wykres 121. Ocena materiału: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Schematy oceniania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Łącznie 42,4% ankietowanych uznało materiał: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie
maturalnym z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Schematy oceniania za
bardzo dobry.
Wykres 122. Ocena materiału: Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu uzyskały największy odsetek odpowiedzi
„bardzo dobra” spośród wszystkich materiałów – łącznie 53,4%.
Poszczególne materiały szkoleniowe oceniono także z uwzględnieniem średnich wartości wskazań
przyznanych przez grupy respondentów. Skala ocen była czterostopniowa, gdzie 1 – bardzo zła, 2 –
raczej zła, 3 – raczej dobra i 4 – bardzo dobra), a z analizy zostały wykluczone odpowiedzi „nie
wiem/trudno powiedzieć”.
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Wykres 123. Średnie oceny materiałów szkoleniowych

3,53

Prezentacje multimedialne wykorzystywane na szkoleniu

3,41
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Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym
z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz
nr 2. Treści zadań.
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Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym
z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz
nr 1. Realizacje uczniowskie do weryfikacji oceny.
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Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym
z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz
nr 1. Treści zadań.
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Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym
z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz
nr 2. Realizacje uczniowskie do weryfikacji oceny.
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Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym
z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz
nr 2. Schematy oceniania.
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Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym
z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz
nr 1. Schematy oceniania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Względnie najsłabiej ocenione zostały dwa materiały szkoleniowe: Sprawdzanie i ocenianie zadań na
egzaminie maturalnym z fizyki w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 1. Schematy
oceniania (średnia ocen 3,36) i Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z fizyki
w formule od roku szkolnego 2014/2015. Arkusz nr 2. Schematy oceniania (średnia ocen 3,39). Należy
jednak podkreślić, że oceny uzyskane przez wszystkie materiały szkoleniowe są wysokie. W niemal
wszystkich przypadkach bardziej przychylni w swych ocenach byli ankietowani uczestnicy płci męskiej.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego oceniają materiały szkoleniowe średnio na: 4,00; 3,67; 3,67; 3,33; 3,33; 3,67
oraz 3,67 (kolejność materiałów szkoleniowych zgodna z powyższym wykresem).
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Uczestników szkolenia zapytano także, jakie zmiany wprowadziliby w materiałach szkoleniowych.
Pytanie miało charakter otwarty, a odpowiedzi respondentów zostały skategoryzowane przez badaczy
na etapie analizy.
Wykres 124. Propozycje zmian w materiałach szkoleniowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najbardziej powszechną uwagą (35,7% wskazań) do materiałów szkoleniowych był brak możliwości ich
udostępnienia uczestnikom po szkoleniu:
Materiały szkoleniowe powinny być dostępne również po szkoleniu a nie zabierane.
Pozwoliłoby to na lepsze przygotowanie uczniów do matury.
Możliwość zabrania przykładowych zadań maturalnych do wykorzystania w pracy z uczniami.
Ponadto nieco ponad 1/5 badanych zgłosiła sugestię poprawienia schematów oceniania:
Wszyscy uczestnicy byli zakłopotani niejednoznacznością zarówno schematów oceniania, jak
i treściami zadań.
Z kolei 14,3% chciałaby zobaczyć w materiałach większą liczbę zadań do analizy:
Należy zwiększyć ilość specjalnie przygotowanych przez organizatorów szkolenia zadań
doświadczalnych służących do analizy możliwych sposobów rozwiązań.
Niemal 15% uczestników nie zgłosiło żadnych uwag do materiałów szkoleniowych.
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6.4.4. Ocena stopnia osiągnięcia założonych celów szkoleń dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego
Szczegółowe cele szkoleń dla egzaminatorów w każdym z 8 przedmiotów zostały określone
w programach szkoleń opracowanych przez poszczególne zespoły przedmiotowe. Do oceny
osiągniętych celów szkoleń przekształcono te cele szkoleń na twierdzenia w formie „Dzięki
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uczestnictwu w szkoleniu <cel szczegółowy szkolenia>” i umieszczono je w kwestionariuszu ankiety
internetowej z prośbą o szczegółową ocenę stopnia, w jakim respondent – uczestnik szkolenia zgadza
się z tym twierdzeniem (skala 4-stopniowa: nie zgadzam się; raczej się nie zgadzam; raczej się zgadzam;
zgadzam się).
6.4.4.1.
Język polski
Uczestników szkolenia poproszono o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń odnoszących się do
efektów szkolenia.
Wykres 125. Ocena stwierdzenia Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem scharakteryzować zmiany
w egzaminie maturalnym z języka polskiego – obowiązujące od 2015 r. oraz system oceniania
i egzaminowania, w tym strukturę i formę egzaminu maturalnego
85,6%
86,2%
77,8%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

11,7%
11,4%
15,6%
1,7%
1,3%
6,7%

nie zgadzam się

0,5%
0,5%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,6%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem scharakteryzować zmiany w egzaminie
maturalnym z języka polskiego – obowiązujące od 2015 r. oraz system oceniania i egzaminowania,
w tym strukturę i formę egzaminu maturalnego zgodziło się ponad 85% ankietowanych, a 11,7% uznało
je za raczej prawdziwe. W obu grupach podzielonych ze względu na płeć dominowała odpowiedź
„zgadzam się”, jednak udzieliło jej więcej kobiet niż mężczyzn (86,2% wobec 77,8%).
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Wykres 126. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić i stosować
przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania oraz będące podstawą przygotowania zadań
75,9%
76,9%
62,2%

zgadzam się

20,4%
19,5%
33,3%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,8%
1,8%
2,2%

nie zgadzam się

0,8%
0,6%
2,2%

nie wiem/trudno powiedzieć

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,1%
1,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić i stosować przepisy prawa dotyczące
oceniania i egzaminowania oraz będące podstawą przygotowania zadań uznane zostało za prawdziwe
przez niemal 76% ankietowanych. Na odpowiedź tę wskazało więcej kobiet (76,9%) niż mężczyzn
(62,2%).
Wykres 127. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać wymagania
ogólne i szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego
74,6%
75,3%
64,4%

zgadzam się

22,7%
22,1%
31,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

1,7%
1,6%
4,4%
0,4%
0,4%

Ogółem

0,6%
0,6%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Kobieta
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać wymagania ogólne i szczegółowe
będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego zgodziło się niemal 75% badanych
egzaminatorów – 75,3% kobiet i 64,4% mężczyzn.
Wykres 128. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem rozróżnić rodzaje, formę
i typy zadań stosowanych na egzaminie maturalnym
82,4%
82,7%
77,8%

zgadzam się

15,9%
15,6%
20,0%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

0,8%
0,6%
2,2%

nie zgadzam się

0,4%
0,4%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,6%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem rozróżnić rodzaje, formę i typy zadań stosowanych
na egzaminie maturalnym zostało uznane za prawdziwe przez 82,4% ankietowanych. Zgodziło się z nim
82,7% kobiet i 77,8% mężczyzn.
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Wykres 129. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić zakres
umiejętności, które sprawdzają zadania
72,6%
73,4%
62,2%

zgadzam się

24,3%
23,6%
33,3%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,5%
1,3%
4,4%

nie zgadzam się

0,4%
0,4%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,2%
1,3%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 73% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem
określić zakres umiejętności, które sprawdzają zadania, a nieco ponad 24% uznało je za raczej
prawdziwe. Więcej kobiet niż mężczyzn przyznało słuszność temu stwierdzeniu (73,4% wobec 62,2%),
natomiast więcej mężczyzn niż kobiet oceniło je jako raczej słuszne (33,3% wobec 23,6%).
Wykres 130. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przydatności
poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym
67,2%
66,9%
71,1%

zgadzam się

27,7%
27,6%
28,9%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

2,0%
2,2%
0,5%
0,5%
2,5%
2,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółęm
Kobieta
Mężczyzna
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Nieco mniej, bo 67,2% ankietowanych, zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
umiem określić przydatności poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym,
a niecałe 28% uznało je za raczej prawdziwe. Odpowiedzi „zgadzam się” udzieliło procentowo więcej
mężczyzn (71,1%) niż kobiet (66,9%).
Wykres 131. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać i stosować zasady Strona | 198
oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych i zamkniętych w części pisemnej na poziomie
podstawowym i rozszerzonym oraz w części ustnej
77,7%
78,3%
68,9%

zgadzam się

19,4%
18,7%
28,9%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,8%
1,8%
2,2%

nie zgadzam się

0,1%
0,1%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
1,0%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Blisko 78% badanych egzaminatorów uznało stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem
opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych i zamkniętych w części
pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz w części ustnej, w tym: kryteria oceniania
rozprawki, kryteria oceniania interpretacji tekstu poetyckiego, kryteria oceniania wypowiedzi
argumentacyjnej na poziomie rozszerzonym, kryteria oceniania interpretacji porównawczej, kryteria
oceny egzaminu ustnego za prawdziwe, a 19,4% raczej się z nim zgodziło.
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Wykres 132. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem kwalifikować i oznaczać
błędy popełniane przez zdających
78,9%
78,8%
80,0%

zgadzam się

17,9%
18,2%
13,3%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

1,9%
1,7%
4,4%
Ogółem

0,4%
0,3%
2,2%

Kobieta
Mężczyzna

1,0%
1,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 80% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem
kwalifikować i oznaczać błędy popełniane przez zdających, a 17,9% uznało je za raczej prawdziwe.
Odpowiedź „zgadzam się” pojawiła się częściej we wskazaniach mężczyzn (80%) niż kobiet (78,8%).
Wykres 133. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem formułować pytania
dotyczące części wypowiedzi monologowej zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę jego
umiejętności
71,2%
71,7%
64,4%

zgadzam się

23,2%
22,7%
31,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

2,3%
2,3%
2,2%
0,5%
0,5%
2,7%
2,7%
2,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem formułować pytania dotyczące części wypowiedzi
monologowej zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę jego umiejętności uznane zostało za
prawdziwe przez nieco ponad 71% ankietowanych egzaminatorów, a 23,2% osób uznało je za raczej
prawdziwe.
Warto zauważyć, że w przypadku wszystkich powyżej wskazanych stwierdzeń odpowiedzi negatywne Strona | 200
(„raczej się nie zgadzam” i „nie zgadzam się”) stanowiły niewielki odsetek ogółu wskazań i częściej
pojawiały się w przypadku mężczyzn i kobiet. Ogólnie odpowiedzi mężczyzn w większości przypadków
miały charakter bardziej umiarkowany.
Poniżej przedstawiono oceny średnie efektów szkolenia. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie 1 – nie
zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy wykluczono
odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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Tabela 10. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić
przydatności poszczególnych rodzajów zadań do
stosowania na egzaminie maturalnym.

3,66

3,71

3,65

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem formułować
pytania dotyczące części wypowiedzi monologowej
zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę jego
umiejętności.

3,70

3,64

3,70

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić zakres
umiejętności, które sprawdzają zadania.

3,71

3,58

3,72

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać
wymagania ogólne i szczegółowe będące podstawą
przeprowadzania egzaminu maturalnego.

3,73

3,60

3,73

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić i
stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i
egzaminowania oraz będące podstawą przygotowania
zadań.

3,73

3,56

3,75

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać i
stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do
zadań otwartych i zamkniętych w części pisemnej na
poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz w części
ustnej.

3,76

3,67

3,77

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem kwalifikować i
oznaczać błędy popełniane przez zdających.

3,77

3,71

3,77

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem rozróżnić
rodzaje, formę i typy zadań stosowanych na egzaminie
maturalnym.

3,81

3,76

3,82

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem
scharakteryzować zmiany w egzaminie maturalnym z
języka polskiego – obowiązujące od 2015 r. oraz system
oceniania i egzaminowania, w tym strukturę i formę
egzaminu maturalnego.

3,83

3,71

3,84
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Analizując średnie oceny dla poszczególnych stwierdzeń, można zaobserwować, że najwięcej
uczestników szkolenia przyznało słuszność stwierdzeniom: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem
scharakteryzować zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego – obowiązujące od 2015 r. oraz
system oceniania i egzaminowania, w tym strukturę i formę egzaminu maturalnego oraz Dzięki
uczestnictwu w szkoleniu umiem rozróżnić rodzaje, formę i typy zadań stosowanych na egzaminie
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maturalnym (średnia ocen odpowiednio 3,83 i 3,81). Względnie najmniej respondentów przyznało
słuszność stwierdzeniu Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przydatności poszczególnych
rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym (średnia ocen 3,66), należy jednak
podkreślić, że ocena ta w dalszym ciągu jest wysoka. We niemal wszystkich przypadkach średnie oceny
kobiet były wyższe niż oceny mężczyzn (wyjątek stanowiło stwierdzenie Dzięki uczestnictwu
w szkoleniu umiem określić przydatności poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie Strona | 202
maturalnym, które mężczyźni ocenili średnio na 3,71, a kobiety na 3,65).
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla poszczególnych
efektów szkolenia to: 3,86; 3,83; 3,91; 3,96; 3,86; 3,87; 3,87; 4,00 oraz 3,96 (kolejność efektów
szkolenia zgodna z powyższą tabelą). Na podstawie wyników badania ankietowego z trenerami
stwierdzić należy, że szkolenie przygotowało ich także do prowadzenia takich szkoleń dla innych
egzaminatorów egzaminu maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego efektu to 3,96).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do
5 wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka
polskiego dotyczące tych obszarów.
Tabela 11. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Język polski

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,80

4,77

4,54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast
najniższy w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane
z uwagami zgłaszanymi przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem –
liczby ćwiczeń praktycznych na szkoleniu.
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6.4.4.2.
Matematyka
Wykres 134. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu przypomniałem/am sobie
podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych
70,4%
70,3%
70,4%

zgadzam się

23,9%
23,7%
25,4%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

2,7%
2,9%
1,4%
1,8%
1,7%
2,8%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,2%
1,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu przypomniałem/am sobie podstawowe zasady
oceniania rozwiązań zadań otwartych zgodziło się ogółem 70,4% uczestników, a niemal 24% uznało je
za raczej prawdziwe.
Wykres 135. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pogłębiłem/am umiejętność
trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań otwartych dla
poziomu rozszerzonego przy zastosowaniu nieczynnościowego sposobu oceniania
77,5%
77,7%
76,1%

zgadzam się

18,6%
18,2%
21,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

2,7%
2,9%
1,4%

nie zgadzam się

0,8%
0,7%
1,4%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,4%
0,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Nieco ponad ¾ uczestników szkolenia zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
pogłębiłem/am umiejętność trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania i oceniania rozwiązań
zadań otwartych dla poziomu rozszerzonego przy zastosowaniu nieczynnościowego sposobu oceniania,
a 18,6% uznało je za raczej prawdziwe.
Wykres 136. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności Strona | 204
uzasadnienia oceny oraz argumentowania decyzji
66,3%
65,5%
70,4%

zgadzam się

25,8%
26,8%
19,7%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

4,9%
4,8%
5,6%
0,6%
0,5%
1,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

2,5%
2,4%
2,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco mniej badanych, bo 66,3%, zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
udoskonaliłem/am umiejętności uzasadnienia oceny oraz argumentowania decyzji. Więcej osób
w porównaniu z poprzednimi stwierdzeniami wskazało na odpowiedź „raczej się nie zgadzam”,
aczkolwiek odsetek tych wskazań wciąż nie jest duży.
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Wykres 137. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się bardziej
współodpowiedzialny/na za jakość oceniania
66,5%
66,8%
64,8%

zgadzam się

24,9%
24,6%
26,8%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

4,3%
4,3%
4,2%
Ogółem

1,2%
1,2%
1,4%

Kobieta
Mężczyzna

3,1%
3,1%
2,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się bardziej współodpowiedzialny/na
za jakość oceniania zgodziło się ogółem 66,5% badanych.
Wykres 138. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętność
komunikowania się w zespole egzaminatorów
63,2%
62,7%
66,2%

zgadzam się

27,2%
27,5%
25,4%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

5,9%
6,2%
4,2%
1,2%
1,2%
1,4%
2,5%
2,4%
2,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Również stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętność komunikowania
się w zespole egzaminatorów uzyskało nieco mniej wskazań „zgadzam się” – ogółem 63,2%.
Odpowiedzi uczestników szkolenia zostały również uśrednione. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie
1 – nie zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy
wykluczono odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”.
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Tabela 12. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętność komunikowania się w zespole
egzaminatorów.

3,56

3,61

3,55

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się bardziej
współodpowiedzialny/na za jakość oceniania.

3,62

3,59

3,62

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności uzasadnienia oceny oraz argumentowania
decyzji.

3,62

3,64

3,61

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu przypomniałem/am
sobie podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań
otwartych.

3,65

3,63

3,65

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pogłębiłem/am
umiejętność trafnego, rzetelnego i obiektywnego
sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań otwartych dla
poziomu rozszerzonego przy zastosowaniu
nieczynnościowego sposobu oceniania.

3,73

3,72

3,74

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najwięcej osób zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pogłębiłem/am
umiejętność trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań otwartych
dla poziomu rozszerzonego przy zastosowaniu nieczynnościowego sposobu oceniania (średnia ocen
3,73), a względnie najmniej ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętność komunikowania się w zespole egzaminatorów (średnia ocen 3,56). Należy jednak
podkreślić, że we wszystkich przypadkach oceny egzaminatorów były wysokie.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla poszczególnych
efektów szkolenia to: 3,60; 3,60; 3,90; 3,60 oraz 3,80 (kolejność efektów szkolenia zgodna z powyższą
tabelą). Na podstawie wyników badania ankietowego z trenerami stwierdzić należy, że szkolenie
przygotowało ich także do prowadzenia takich szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu
maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego efektu to 3,90).
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Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do 5
wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.
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W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego
z matematyki dotyczące tych obszarów.

Tabela 13. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Matematyka

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,80

4,77

4,61

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast najniższy
w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane z uwagami zgłaszanymi
przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem – liczby ćwiczeń praktycznych na
szkoleniu.
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6.4.4.3.
Historia
Większość ankietowanych zgodziła się lub raczej zgodziła się ze wskazanymi stwierdzeniami.
Wykres 139. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się z nową
formułą egzaminu maturalnego z historii
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82,4%
83,1%
81,0%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

12,2%
12,3%
12,1%
0,8%
1,3%
Ogółem

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

3,4%
3,3%
3,4%

Kobieta
Mężczyzna

1,3%
3,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się z nową formułą egzaminu
maturalnego z historii zgodziło się łącznie 82,4% ankietowanych, w tym 83,1% kobiet i 81% mężczyzn.
Z kolei łącznie 3,4% badanych uznało to stwierdzenie za nieprawdziwe.
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Wykres 140. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności
trafnego i rzetelnego sprawdzania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych kryteriów
sprawdzania i oceniania
79,1%
78,0%
81,0%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie wiem/trudno powiedzieć

15,6%
20,7%
6,9%
2,1%
1,3%
3,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

3,2%
8,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Blisko 80% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
udoskonaliłem/am umiejętności trafnego i rzetelnego sprawdzania zadań otwartych przy
zastosowaniu ustalonych kryteriów sprawdzania i oceniania, przy czym odpowiedzi „zgadzam się”
udzieliło nieco więcej mężczyzn niż kobiet (81% wobec 78%).
Wykres 141. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności
w zakresie rzetelnego i obiektywnego sprawdzania zadań z różnorodnym wyposażeniem.
77,8%
76,0%
81,0%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

18,1%
22,8%
10,3%
0,8%
1,3%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

3,2%
8,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności w zakresie
rzetelnego i obiektywnego sprawdzania zadań z różnorodnym wyposażeniem zgodziło się ogółem
niemal 78% badanych.
Wykres 142. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności
oceniania wypracowań.
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71,7%
73,4%
69,0%

zgadzam się

22,1%
22,0%
22,4%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

2,9%
4,6%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

3,2%
8,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco mniej egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii przyznało słuszność stwierdzeniu Dzięki
uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności oceniania wypracowań (ogółem 71,7%).
Wykres 143. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się współodpowiedzialny
za jakość sprawdzania.
79,6%
83,9%
72,4%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

11,3%
9,7%
13,9%
1,3%
3,4%
2,1%
1,3%
3,4%
5,8%
5,1%
6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się współodpowiedzialny za jakość sprawdzania
zyskało 79,6% odpowiedzi „zgadzam się”, przy czym nieco częściej pochodziły one od kobiet.
Odpowiedzi uczestników szkolenia zostały również uśrednione. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie
1 – nie zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy
wykluczono odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”.
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Tabela 14. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności oceniania wypracowań.

3,71

3,75

3,69

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się z
nową formułą egzaminu maturalnego z historii.

3,76

3,77

3,75

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się
współodpowiedzialny za jakość sprawdzania.

3,79

3,67

3,86

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności w zakresie rzetelnego i obiektywnego
sprawdzania zadań z różnorodnym wyposażeniem.

3,80

3,89

3,75

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności trafnego i rzetelnego sprawdzania zadań
otwartych przy zastosowaniu ustalonych kryteriów
sprawdzania i oceniania.

3,80

3,85

3,77

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Średnio bardzo podobna liczba ankietowanych zgodziła się ze wskzanymi stwierdzeniami. Nieco więcej
osób przyznało słuszność stwierdzeniom: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności trafnego i rzetelnego sprawdzania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych
kryteriów sprawdzania i oceniania oraz Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności w zakresie rzetelnego i obiektywnego sprawdzania zadań z różnorodnym wyposażeniem
(średnie ocen: 3,80), a nieco mniej – stwierdzeniu: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności oceniania wypracowań (średnia ocen 3,71). Należy jednak podkreślić, że różnice te nie są
znaczące.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla poszczególnych
efektów szkolenia to: 4,00; 2,67; 4,00; 3,67 oraz 3,67 (kolejność efektów szkolenia zgodna z powyższą
tabelą). Na podstawie wyników badania ankietowego z trenerami stwierdzić należy, że szkolenie
przygotowało ich także do prowadzenia takich szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu
maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego efektu to 4,00).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do
5 wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:
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znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii Strona | 212
dotyczące tych obszarów.
Tabela 15. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Historia

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,86

4,83

4,61

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast najniższy
w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane z uwagami zgłaszanymi
przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem – liczby ćwiczeń praktycznych na
szkoleniu.

6.4.4.4.
Wiedza o społeczeństwie
Efekty szkolenia zostały ocenione poprzez ustosunkowanie się uczestników do kilku stwierdzeń
odnoszących się do udziału w szkoleniu.
Wykres 144. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam prawno-organizacyjne
uwarunkowania zmian w formule egzaminu maturalnego.
77,1%
85,2%
64,4%

zgadzam się

raczej się zgadzam

18,5%
11,1%
29,9%

raczej się nie zgadzam

2,1%
1,1%
3,8%

nie zgadzam się

2,3%
2,6%
1,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam prawno-organizacyjne uwarunkowania zmian
w formule egzaminu maturalnego zgodziło się łącznie 77,1% badanych, natomiast 2,3% nie zgodziło się
z nim.
Wykres 145. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam charakter zmian
konstrukcyjnych w arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy o społeczeństwie oraz przyczyny zmian
w sposobie oceniania odpowiedzi.
85,6%
87,4%
82,8%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

12,3%
11,6%
13,4%
1,4%
1,1%
1,9%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

0,7%
1,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam charakter zmian konstrukcyjnych w arkuszu
egzaminacyjnym z wiedzy o społeczeństwie oraz przyczyny zmian w sposobie oceniania odpowiedzi
uznane zostało za prawdziwe przez niemal 86% ankietowanych egzaminatorów, a 12,3% raczej się
z nim zgodziła.
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Wykres 146. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności
w zakresie trafnego i rzetelnego sprawdzania odpowiedzi do zadań otwartych, przy zastosowaniu
ustalonych kryteriów.
80,1%
82,0%
77,0%

zgadzam się

17,1%
15,9%
19,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

2,1%
1,1%
3,8%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

0,7%
1,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności w zakresie trafnego
i rzetelnego sprawdzania odpowiedzi do zadań otwartych, przy zastosowaniu ustalonych kryteriów
uznane zostało za prawdziwe w przypadku 80,1% respondentów, a jedynie 0,7% nie zgodziło się z nim.
Wykres 147. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności
oceniania wypracowań uwzględniającego holistyczne podejście do oceniania.
78,1%
79,9%
75,4%

zgadzam się

15,5%
15,9%
15,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

3,6%
1,1%
7,7%

nie zgadzam się

2,0%
2,1%
1,9%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,7%
1,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am umiejętności oceniania
wypracowań uwzględniającego holistyczne podejście do oceniania zgodziło się łącznie 78,1%
badanych, a 15,5% raczej się z nim zgodziło. Ogółem 2% uznało to stwierdzenie za nieprawdziwe.
Wykres 148. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się współodpowiedzialny
za jakość sprawdzania.
75,5%
79,3%
69,6%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

15,2%
12,8%
18,9%
5,6%
4,3%
7,7%

nie zgadzam się

1,4%
1,1%
1,9%

nie wiem/trudno powiedzieć

2,3%
2,6%
1,9%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Nieco ponad ¾ ankietowanych egzaminatorów zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu
w szkoleniu czuję się współodpowiedzialny za jakość sprawdzania, a 1,4% uznało je za nieprawdziwe.
Poniżej przedstawiono oceny średnie efektów szkolenia. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie 1 – nie
zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy wykluczono
odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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Tabela 16. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu czuję się
współodpowiedzialny za jakość sprawdzania.

3,69

3,59

3,75

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam prawno-organizacyjne
uwarunkowania zmian w formule egzaminu maturalnego.

3,70

3,57

3,79

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności oceniania wypracowań uwzględniającego
holistyczne podejście do oceniania.

3,71

3,64

3,75

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
umiejętności w zakresie trafnego i rzetelnego sprawdzania
odpowiedzi do zadań otwartych, przy zastosowaniu
ustalonych kryteriów.

3,77

3,73

3,79

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam charakter zmian
konstrukcyjnych w arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy o
społeczeństwie oraz przyczyny zmian w sposobie oceniania
odpowiedzi.

3,83

3,77

3,86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najwyższą oceną średnią uzyskało stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam charakter zmian
konstrukcyjnych w arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy o społeczeństwie oraz przyczyny zmian
w sposobie oceniania odpowiedzi (3,83), najniższą zaś – stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
czuję się współodpowiedzialny za jakość sprawdzania (3,69). Należy jednak zauważyć, że średnie oceny
wszystkich stwierdzeń są do siebie bardzo zbliżone.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla wszystkich
wskazanych w powyższej tabeli efektów szkolenia to 4,00. Na podstawie wyników badania
ankietowego z trenerami stwierdzić należy, że szkolenie przygotowało ich także do prowadzenia takich
szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego
efektu to 4,00).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do 5
wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego z wiedzy
o społeczeństwie dotyczące tych obszarów.
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Tabela 17. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

WOS

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,79

4,78

4,53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast najniższy
w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane z uwagami zgłaszanymi
przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem – liczby ćwiczeń praktycznych na
szkoleniu.

6.4.4.5.
Biologia
Uczestników szkolenia poproszono o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń odnoszących się do
efektów szkolenia.
Wykres 149. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zaaktualizowałem/am swoją
wiedzę o nowej formule matury z biologii od roku szkolnego 2014/2015
78,8%
78,7%
80,0%

zgadzam się

18,1%
19,3%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie zgadzam się

1,3%
1,3%
Ogółem

1,2%
20,0%

Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zaaktualizowałem/am swoją wiedzę o nowej
formule matury z biologii od roku szkolnego 2014/2015 zgodziło się niemal 80% ankietowanych, a nie
zgodziło się – 1,2%.
Wykres 150. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się z nowymi
typami zadań egzaminu maturalnego z biologii od roku szkolnego 2014/2015
73,1%
72,7%
80,0%

zgadzam się

23,8%
25,3%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,3%
1,3%
Ogółem

nie zgadzam się

nie wiem/trudno powiedzieć

1,2%

Kobieta

20,0%

Mężczyzna

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się z nowymi typami zadań egzaminu
maturalnego z biologii od roku szkolnego 2014/2015 uznane zostało za prawdziwe przez 73,1%
uczestników, natomiast 1,2% nie zgodziło się z nim.
Wykres 151. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się ze strukturą
arkusza egzaminu maturalnego z biologii od roku szkolnego 2014/2015
78,7%
77,4%
100,0%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

18,1%
19,3%

3,1%
3,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się ze strukturą arkusza egzaminu
maturalnego z biologii od roku szkolnego 2014/2015 zgodziło się łącznie 78,7% badanych, w tym
wszyscy ankietowani mężczyźni.
Wykres 152. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am swoje
umiejętności kryterialnego sprawdzania zadań egzaminu maturalnego z biologii od roku szkolnego
2014/2015
71,3%
70,7%
80,0%

zgadzam się

24,4%
26,0%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,9%
2,0%

nie zgadzam się

1,8%
0,7%

nie wiem/trudno powiedzieć

Ogółem

20,0%

Kobieta
Mężczyzna

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am swoje umiejętności
kryterialnego sprawdzania zadań egzaminu maturalnego z biologii od roku szkolnego 2014/2015
zgodziło się 71,3% uczestników, a 1,8% nie zgodziło się z nim.
Poniżej przedstawiono oceny średnie efektów szkolenia. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie 1 – nie
zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy wykluczono
odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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Tabela 18. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
swoje umiejętności kryterialnego sprawdzania zadań
egzaminu maturalnego z biologii od roku szkolnego
2014/2015.

3,66

3,40

3,68

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się z
nowymi typami zadań egzaminu maturalnego z biologii
od roku szkolnego 2014/2015.

3,70

3,40

3,72

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zaaktualizowałem/am
swoją wiedzę o nowej formule matury z biologii od roku
szkolnego 2014/2015.

3,76

3,40

3,78

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznałem/am się ze
strukturą arkusza egzaminu maturalnego z biologii od
roku szkolnego 2014/2015.

3,76

4,00

3,74
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wszystkie stwierdzenia uzyskały bardzo podobne wartości średnie. Różnica pomiędzy najwyżej
ocenionymi stwierdzeniami: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zaaktualizowałem/am swoją wiedzę
o nowej formule matury z biologii od roku szkolnego 2014/2015 oraz Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
zapoznałem/am się ze strukturą arkusza egzaminu maturalnego z biologii od roku szkolnego
2014/2015 a ocenionym najniżej stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu udoskonaliłem/am
swoje umiejętności kryterialnego sprawdzania zadań egzaminu maturalnego z biologii od roku
szkolnego 2014/2015 wyniosła jedynie 0,1 punktu.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla wskazanych
w powyższej tabeli efektów szkolenia to: 4,00; 3,50; 4,00 oraz 4,00 (kolejność efektów szkolenia zgodna
z powyższą tabelą). Na podstawie wyników badania ankietowego z trenerami stwierdzić należy, że
szkolenie przygotowało ich także do prowadzenia takich szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu
maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego efektu to 4,00).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do 5
wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego
z biologii dotyczące tych obszarów.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tabela 19. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Biologia

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,77

4,62

4,36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast
najniższy w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane
z uwagami zgłaszanymi przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem –
liczby ćwiczeń praktycznych na szkoleniu. Warto zauważyć, że choć oceny wzrostu poziomu wiedzy
i umiejętności egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii są wysokie, to są one najniższe spośród
wszystkich przedmiotów. Wyniki badania są w tym zakresie spójne z wynikami badania CAWI.

6.4.4.6.
Geografia
Wykres 153. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam podstawy prawne zmian
w egzaminie maturalnym od 2015 r.
75,8%
75,8%
75,9%

zgadzam się

21,1%
20,4%
24,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

2,0%
2,5%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
1,3%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam podstawy prawne zmian w egzaminie
maturalnym od 2015 r. zgodziło się łącznie 75,8% badanych, w tym niemal taki sam odsetek kobiet i
mężczyzn. Tylko 2% ankietowanych uznało to stwierdzenie za raczej nieprawdziwe.
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Wykres 154. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam i rozumiem zmiany
wprowadzane na egzaminie maturalnym z geografii od 2015 r.
75,5%
79,0%
62,1%

zgadzam się

19,8%
17,8%
27,6%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,5%
1,9%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

Mężczyzna

3,1%
1,3%
10,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobny odsetek wskazań „zgadzam się” uzyskało stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam
i rozumiem zmiany wprowadzane na egzaminie maturalnym z geografii od 2015 r.
Wykres 155. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozumiem strukturę i formę
zestawów egzaminacyjnych z geografii od 2015 r.

zgadzam się

58,6%
19,4%
14,6%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

77,4%
82,2%

37,9%

2,5%
3,2%
Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

0,7%

Mężczyzna

3,4%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 78% uczestników zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozumiem
strukturę i formę zestawów egzaminacyjnych z geografii od 2015 r., a tylko 2,5% uznała je za raczej
nieprawdziwe.
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Wykres 156. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam konstrukcję zadań
egzaminacyjnych zgodną z podstawą programową.
77,8%
80,9%
65,5%

zgadzam się

19,3%
17,2%
27,6%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,5%
1,9%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

1,4%
6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Bardzo podobny odsetek badanych (77,8%) uznał za słuszne stwierdzenie Dzięki uczestnictwu
w szkoleniu znam konstrukcję zadań egzaminacyjnych zgodną z podstawą programową, podczas gdy
1,5% osób raczej się z nim nie zgodziło.
Wykres 157. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam i potrafię stosować
kryteria oceniania odpowiedzi do zadań otwartych w zestawach egzaminacyjnych z geografii od
2015 r.
79,0%
81,5%
69,0%

zgadzam się

18,0%
14,6%
31,0%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,5%
1,9%

nie zgadzam się

0,5%
0,6%

Ogółem

nie wiem/trudno powiedzieć

1,0%
1,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Kobieta
Mężczyzna
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Niemal 80% uczestników szkolenia przyznało słuszność stwierdzeniu Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
znam i potrafię stosować kryteria oceniania odpowiedzi do zadań otwartych w zestawach
egzaminacyjnych z geografii od 2015 r., a 0,5% się z nim nie zgodziło.
Odpowiedzi uczestników szkolenia zostały również uśrednione. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie
1 – nie zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy Strona | 224
wykluczono odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”.
Tabela 20. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam podstawy prawne zmian
w egzaminie maturalnym od 2015 r.

3,75

3,76

3,74

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozumiem strukturę i formę
zestawów egzaminacyjnych z geografii od 2015 r.

3,75

3,61

3,79

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam i rozumiem zmiany
wprowadzane na egzaminie maturalnym z geografii od 2015 r.

3,76

3,69

3,78

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam i potrafię stosować
kryteria oceniania odpowiedzi do zadań otwartych w
zestawach egzaminacyjnych z geografii od 2015 r.

3,77

3,69

3,79

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu znam konstrukcję zadań
egzaminacyjnych zgodną z podstawą programową.

3,77

3,70

3,79

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wszystkie wskazane stwierdzenie uzyskały niemal identyczne średnie ocen, a różnice pomiędzy nimi
są marginalne (wynoszą maksymalnie 0,02 punktu). Co istotne, poszczególne efekty szkolenia zostały
ocenione bardzo wysoko przez jego uczestników.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla wskazanych
w powyższej tabeli efektów szkolenia to: 3,50; 4,00; 3,67; 3,83 oraz 4,00 (kolejność efektów szkolenia
zgodna z powyższą tabelą). Na podstawie wyników badania ankietowego z trenerami stwierdzić należy,
że szkolenie przygotowało ich także do prowadzenia takich szkoleń dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego efektu to 4,00).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do 5
wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.
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W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego
z geografii dotyczące tych obszarów.
Tabela 21. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Geografia

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,86

4,82

4,66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast najniższy
w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane z uwagami zgłaszanymi
przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem – liczby ćwiczeń praktycznych na
szkoleniu.

6.4.4.7.
Chemia
Wykres 158. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem scharakteryzować system
oceniania i egzaminowania od roku 2015.
71,7%
72,4%
62,5%

zgadzam się

27,1%
26,2%
37,5%

raczej się zgadzam

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,4%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem scharakteryzować system oceniania
i egzaminowania od roku 2015 zgodziło się łącznie 71,7% badanych.
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Wykres 159. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem stosować przepisy prawa
dotyczące oceniania i egzaminowania.
72,9%
73,8%
62,5%

zgadzam się

22,0%
20,7%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

37,5%

3,8%
4,1%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem stosować przepisy prawa dotyczące oceniania
i egzaminowania uznane zostało za prawdziwe przez niemal 73% badanych, a tylko 3,8% raczej się
z nim nie zgodziło.
Wykres 160. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić miejsce i funkcję
egzaminu maturalnego z chemii w systemie egzaminowania.
73,2%
73,1%
75,0%

zgadzam się

24,9%
24,8%
25,0%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

0,6%
0,7%

nie zgadzam się

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Z kolei ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić miejsce i funkcję egzaminu
maturalnego z chemii w systemie egzaminowania zgodziło się ogółem 73,2% uczestników, a po 0,6%
raczej się z nim nie zgodziło lub nie zgodziło.
Wykres 161. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać strukturę i formę
egzaminu maturalnego z chemii.
85,4%
86,2%
75,0%

zgadzam się

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

12,7%
11,7%
25,0%
1,3%
1,4%

Ogółem
Kobieta

nie zgadzam się

0,6%
0,7%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego z
chemii uznane zostało za prawdziwe przez 85,4% badanych. Tylko 1,3% raczej się z nim nie zgodziło.
Wykres 162. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przepisy prawa
będące podstawą przygotowania zadań.
61,4%
61,4%
62,5%

zgadzam się

30,3%
29,7%
37,5%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

nie wiem/trudno powiedzieć

2,6%
2,8%
5,7%
6,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Nieco mniej, bo 61,4% ankietowanych, zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
umiem określić przepisy prawa będące podstawą przygotowania zadań.
Wykres 163. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać wymagania
ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu.
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zgadzam się

72,6%
74,5%

50,0%
24,2%
22,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,3%
1,4%

nie zgadzam się

0,6%
0,7%

50,0%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Z kolei ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać wymagania ogólne
i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu zgodziło się ogółem niemal
73% badanych uczestników szkolenia, a jedynie 1,3% uznała ja za raczej nieprawdziwe i 0,6% - za
nieprawdziwe.
Wykres 164. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem rozróżniać rodzaje, formy
i typy zadań.

zgadzam się

62,5%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

14,9%
13,1%

83,1%
84,8%

37,5%

1,9%
2,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Nieco ponad 83% egzaminatorów przyznało słuszność stwierdzeniu Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
umiem rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań.
Wykres 165. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić zakres wymagań
ogólnych i wymagań szczegółowych podstawy programowej, które sprawdzają poszczególne
rodzaje zadań.
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zgadzam się

50,0%
23,5%
21,4%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

3,2%
3,5%

72,6%
74,5%

50,0%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

Mężczyzna

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Blisko 1/3 badanych uczestników szkolenia uznała stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem
określić zakres wymagań ogólnych i wymagań szczegółowych podstawy programowej, które
sprawdzają poszczególne rodzaje zadań za prawdziwe, a tylko 3,2% nie zgodziło się z nim.
Wykres 166. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przydatności
poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie.
58,9%
58,6%
62,5%

zgadzam się

35,4%
35,2%
37,5%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,9%
2,1%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

3,8%
4,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Mężczyzna

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stwierdzeni Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przydatności poszczególnych rodzajów
zadań do stosowania na egzaminie uznane zostało za prawdziwe przez niemal 59% badanych.
Wykres 167. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem przedstawić proces
tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzenia egzaminu.
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50,0%
48,9%

zgadzam się

40,5%
40,7%
37,5%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

62,5%

5,1%
5,5%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

4,5%
4,8%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem przedstawić proces tworzenia i doskonalenia
zestawu zadań do przeprowadzenia egzaminu zgodziło się dokładnie 50% uczestników, a 40,5% uznało
je za raczej prawdziwe.
Wykres 168. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać i stosować zasady
oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów,
uwzględniających podejście holistyczne do oceniania.
76,4%
76,5%
75,0%

zgadzam się

21,7%
21,4%
25,0%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Mężczyzna
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Stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi
zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne
do oceniania uznane zostało za słuszne przez 76,4% ankietowanych.
Wykres 169. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem kwalifikować błędy
popełniane przez zdających i oznaczać je
73,9%
73,8%
75,0%

zgadzam się

24,2%
24,2%
25,0%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

0,6%
0,7%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

1,3%
1,4%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobnie ustosunkowali się uczestnicy szkolenia do stwierdzenia Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
umiem kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je – 73,9% zgodziła się z nim, a 24,2%
raczej się zgodziła.
Wykres 170. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem stosować procedury
związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych
83,4%
84,1%
75,0%

zgadzam się

raczej się zgadzam

13,4%
12,4%
25,0%

raczej się nie zgadzam

1,9%
2,1%

nie zgadzam się

0,6%
0,7%

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem stosować procedury związane ze
sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych zgodziło się 83,4% badanych, a
0,6% uznało je za nieprawdziwe.
Wykres 171. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu potrafię współpracować z innymi
egzaminatorami.
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zgadzam się

62,5%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

12,4%
10,4%

83,1%
84,8%

37,5%

3,8%
4,1%

Ogółem
Kobieta

nie wiem/trudno powiedzieć

0,6%
0,7%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Podobną liczbę wskazań „zgadzam się” uzyskało stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu potrafię
współpracować z innymi egzaminatorami – 83,1% badanych przyznało mu słuszność.
Odpowiedzi uczestników szkolenia zostały również uśrednione. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie
1 – nie zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy
wykluczono odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”.
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Tabela 22. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem przedstawić proces
tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzenia
egzaminu.

3,47

3,63

3,46

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przydatności
poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie.

3,59

3,63

3,59

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić przepisy
prawa będące podstawą przygotowania zadań.

3,62

3,63

3,62

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić zakres
wymagań ogólnych i wymagań szczegółowych podstawy
programowej, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań.

3,70

3,50

3,72

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem stosować przepisy
prawa dotyczące oceniania i egzaminowania.

3,70

3,63

3,71

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać wymagania
ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą
przeprowadzania egzaminu.

3,71

3,50

3,73

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem określić miejsce i
funkcję egzaminu maturalnego z chemii w systemie
egzaminowania.

3,72

3,75

3,72

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem scharakteryzować
system oceniania i egzaminowania od roku 2015.

3,73

3,63

3,73

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem kwalifikować błędy
popełniane przez zdających i oznaczać je.

3,74

3,75

3,74

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać i stosować
zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych
według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście
holistyczne.

3,77

3,75

3,77

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu potrafię współpracować z
innymi egzaminatorami.

3,80

3,63

3,81

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem stosować procedury
związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi
zdających do zadań otwartych

3,81

3,75

3,81

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem rozróżniać rodzaje,
formy i typy zadań.

3,81

3,63

3,83

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać strukturę i
formę egzaminu maturalnego z chemii.

3,83

3,75

3,83

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.
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Najniższą średnią oceną uzyskało stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem przedstawić
proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzenia egzaminu (3,47), a najwyższą –
stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego z
chemii (3,83). Należy podkreślić, że nie są to jednak duże różnice. Ponadto w niemal wszystkich
przypadkach bardziej przychylne w swych ocenach były kobiety.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnie oceny dla wskazanych
w powyższej tabeli efektów szkolenia to: 3,80; 4,00; 3,80; 3,80; 3,60; 3,80; 4,00; 4,00; 3,80; 3,80; 3,60;
3,60; 3,80 oraz 4,00 (kolejność efektów szkolenia zgodna z powyższą tabelą). Na podstawie wyników
badania ankietowego z trenerami stwierdzić należy, że szkolenie przygotowało ich także do
prowadzenia takich szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu maturalnego (średnia ocena stopnia
osiągnięcia tego efektu to 4,00).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do 5
wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego
z chemii dotyczące tych obszarów.
Tabela 23. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Chemia

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,76

4,67

4,52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast
najniższy w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane
z uwagami zgłaszanymi przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem –
liczby ćwiczeń praktycznych na szkoleniu.
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6.4.4.8.
Fizyka
Wykres 172. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozumiem wymagania dla
poszczególnych zadań w kontekście ich treści.
64,5%
68,8%
56,5%

zgadzam się

34,0%
31,3%
39,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

1,5%
4,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozumiem wymagania dla poszczególnych zadań
w kontekście ich treści zgodziło się łącznie niemal 65% badanych.
Wykres 173. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu potrafię właściwie
przeanalizować przedstawiony schemat oceniania.
70,3%
72,9%
65,2%

zgadzam się

26,7%
27,1%
26,1%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,5%
4,3%

nie wiem/trudno powiedzieć

1,5%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

4,3%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 71% badanych uznała stwierdzenie Dzięki uczestnictwu w szkoleniu potrafię właściwie
przeanalizować przedstawiony schemat oceniania za prawdziwe. Tylko 1,5% raczej się z nim nie
zgodziło.
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Wykres 174. Ocena stwierdzenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem poprawnie oceniać
i weryfikować uczniowskie rozwiązania zadań egzaminacyjnych.
67,4%
70,8%
60,9%

zgadzam się

29,6%
29,2%
30,4%

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

1,5%
4,3%

nie wiem/trudno powiedzieć
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1,5%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

4,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Ze stwierdzeniem Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem poprawnie oceniać i weryfikować
uczniowskie rozwiązania zadań egzaminacyjnych zgodziło się łącznie 67,4% badanych egzaminatorów,
a 1,5% z nich uznał je za raczej nieprawdziwe.
Poniżej przedstawiono oceny średnie efektów szkolenia. Zastosowano skalę 4-stopniową, gdzie 1 – nie
zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zgadzam się. Z analizy wykluczono
odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Tabela 23. Średnie oceny efektów szkolenia
Stwierdzenie

Ogółem Mężczyzna Kobieta

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozumiem wymagania dla
poszczególnych zadań w kontekście ich treści.

3,63

3,52

3,69

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu umiem poprawnie oceniać i
weryfikować uczniowskie rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

3,67

3,59

3,71

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu potrafię właściwie
przeanalizować przedstawiony schemat oceniania.

3,70

3,64

3,73

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Najlepiej ocenianym efektem szkolenia była umiejętność właściwego przeanalizowania
przedstawionego schematu ocenia (średnia ocen 3,70). Ogólnie wszystkie efekty szkolenia dla
egzaminatorów egzaminu maturalnego z fizyki ocenione zostały wysoko.
Uczestnicy szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili następnie szkolenia dla innych egzaminatorów
egzaminu maturalnego również wysoko oceniają efekty szkolenia. Średnia ocena dla wszystkich
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wskazanych w powyższej tabeli efektów szkolenia to 4,00. Na podstawie wyników badania
ankietowego z trenerami stwierdzić należy, że szkolenie przygotowało ich także do prowadzenia takich
szkoleń dla innych egzaminatorów egzaminu maturalnego (średnia ocena stopnia osiągnięcia tego
efektu to 4,00).
Skuteczność szkoleń była badana także poprzez ankiety wypełniane przez uczestników bezpośrednio
po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostali o oszacowanie w skali do 1 do 5
wzrostu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trzech obszarach:


znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego,



znajomość zasad oceniania zadań egzaminacyjnych,



umiejętność zasad oceniania zadań egzaminacyjnych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono średnie oceny egzaminatorów egzaminu maturalnego
z fizyki dotyczące tych obszarów.
Tabela 24. Średnia ocena wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności

Fizyka

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności praktycznych
w obszarze "Znajomość
nowej formuły egzaminu
maturalnego z mojego
przedmiotu"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Znajomość zasad
oceniania zadań
egzaminacyjnych"

Wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności
praktycznych w obszarze
"Umiejętność oceniania
zadań egzaminacyjnych"

4,74

4,70

4,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkoleniowych.

We wszystkich badanych obszarach nastąpił silny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, przy czym
największy był ona w obszarze „Znajomość nowej formuły egzaminu maturalnego", natomiast
najniższy w obszarze „Umiejętność oceniania zadań egzaminacyjnych”, co może być powiązane
z uwagami zgłaszanymi przez niektórych uczestników szkoleń dotyczącymi zbyt małej – ich zdaniem –
liczby ćwiczeń praktycznych na szkoleniu.
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6.4.5. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dostrzegane przez egzaminatorów egzaminów
maturalnych
Uczestników szkoleń dla egzaminatorów egzaminów maturalnych zapytano o największe ich zdaniem
korzyści z udziału w szkoleniu.
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Wykres 175. Korzyści z udziału w szkoleniach
Możliwość praktycznego przećwiczenia
zagadnień poruszanych w informatorze
maturalnym

60,8%
62,3%
51,4%
41,9%
41,2%
46,2%

Możliwość skonfrontowania swojej oceny z
innymi egzaminatorami

39,2%
37,7%
48,8%

Zapoznanie się z nową formą egzaminu i
zasadami oceniania

Udział w symulacji maturaolnej, możliwość
oceny prac

39,1%
39,7%
35,3%

Możliwość wymiany doświadczeń z innymi
oceniającymi

36,5%
36,3%
38,2%

Inne

0,4%
0,2%
1,3%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Niemal 61% badanych za największą korzyść uznała możliwość praktycznego przećwiczenia zagadnień
poruszanych w informatorze maturalnym, a 41,9% - możliwość skonfrontowania swojej oceny z innymi
egzaminatorami. Pokazuje to, ze szkolenie dla egzaminatorów miało przede wszystkim wymiar
praktyczny.
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6.4.6. Niedogodności związane z udziałem w szkoleniach dostrzegane przez egzaminatorów
egzaminów maturalnych
Wykres 176. Niedogodności związane z udziałem w szkoleniach
Strona | 239
63,3%
63,1%
64,2%

Zbyt duża intensywność programu
szkoleniowego

26,8%
27,1%
25,0%

Organizacja szkolenia w nieodpowiednim
czasie

Inne

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

11,5%
11,6%
10,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Jeśli chodzi o wskazywane niedogodności związane z udziałem w szkoleniach, to niemal 64% badanych
podkreślała zbyt duża intensywność programu szkoleniowego, 26,8% zaś – organizację szkolenia w
nieodpowiednim czasie.
Ze względu na fakt, że kategoria „inne” zawierała względnie dużo wskazań, w toku analizy udzielone w
jej ramach odpowiedzi otwarte zostały ponownie skategoryzowane. Szczegóły w tym zakresie
przedstawia poniższy wykres.
Wykres 177. Inne niedogodności związane z udziałem w szkoleniach
miejsce realizacji szkolenia (zbyt duża odległość od
miejsca zamieszkania)

43,6%

czas trwania i termin realizacji szkolenia

18,2%

złe warunki lokalowe

18,2%
12,7%

trudności w zapisaniu/ zalogowaniu się na szkolenie
zbyt mała liczba nowych, nieznanych wcześniej,
zadań

7,3%

pozostałe

14,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAWI z egzaminatorami.

Wśród innych wskazywanych niedogodności wiązanych z udziałem w szkoleniu odminowało miejsce
realizacji szkolenia i konieczność dojazdu na nie (43,6% wskazań). Zgłoszono także uwagi do czasu
trwania i terminu realizacji szkolenia, a także warunków lokalowych (po 18,2%).
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6.4.7. Podsumowanie
Skuteczność działań prowadzonych w ramach analizowanego komponentu ocenić należy wysoko.
W krótkim okresie czasu udało się przeprowadzić szkolenia dla ponad 21 tys. egzaminatorów egzaminu
maturalnego z 8 przedmiotów najczęściej wybieranych przez maturzystów.
Wyniki badań ilościowych uczestników szkoleń pokazują, że wszystkie założone efekty szkoleń zostały Strona | 240
osiągnięte. Średnia autoocena stopnia osiągnięcia zakładanego celu szkoleniowego w prawie każdym
przypadku przekracza 3,5 w skali ocen od 1 do 4. Wysoko ocenić należy także adekwatność programów
szkoleniowych w stosunku do potrzeb uczestników, przy czym jako najmniej przydatne egzaminatorzy
oceniają te moduły szkoleniowe, które dotyczą aspektów formalno-prawnych nowych egzaminów
maturalnych (zwłaszcza egzaminatorzy egzaminu maturalnego z matematyki), a najczęściej
postulowana przez uczestników zmiana w programie szkolenia to zwiększenie liczby zadań
praktycznych związanych z ocenianiem zadań maturalnych. Wielu spośród badanych uczestników
szkoleń postuluje także umożliwienie zabrania ze sobą materiałów szkoleniowych, co nie było
praktykowane na szkoleniach.
Jakość wszystkich materiałów wypracowanych na potrzeby realizacji komponentu szkoleniowego sami
uczestnicy szkoleń oceniają wysoko. Materiały szkoleniowe wykorzystane na szkoleniach
zrealizowanych w ramach projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” mogą być zatem
z powodzeniem wykorzystane na innych szkoleniach realizowanych dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego.
W toku realizacji komponentu napotkano na kilka barier i problemów, z których najistotniejsze to:


Przedłużające się postępowanie przetargowe na wybór wykonawców szkoleń dla egzaminatorów
egzaminu maturalnego (jeden z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej), przez
co skrócił się czas przewidziany na realizację komponentu szkoleniowego.



Konieczność stosowania kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych, przez co nie
zawsze udało się osiągnąć najwyższą jakość szkolenia (np. w zakresie sal szkoleniowych, które przez
niektórych uczestników szkoleń oceniane były jako ciasne, nieprzystosowane do tego typu
szkoleń).



Zbyt krótki – zdaniem uczestników szkoleń – czas szkolenia w stosunku do zakresu materiału
szkoleniowego (nie dotyczy szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego).



Problemy z rekrutacją uczestników szkolenia. Niektóry egzaminatorzy egzaminów maturalnych,
którzy nie posiadają podstawowych kompetencji informatycznych mieli problemy techniczne na
etapie rekrutacji na szkolenia, która prowadzona była przez Internet. Spowodowało to konieczność
znacznego zaangażowania się personelu projektu do rozwiązania tych problemów.
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6.5.

Analiza SWOT projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”

Mocne strony projektu
 Wypracowanie koncepcji zmian w egzaminie
maturalnym z matematyki, języka polskiego
oraz 6 przedmiotów innych niż obowiązkowe
odpowiadających na wyzwania związane z
wprowadzeniem nowej podstawy
programowej, dostosowanych do możliwości
młodzieży oraz potwierdzających umiejętności
przydatne we współczesnym świecie oraz na
rynku pracy.
 Opracowanie wysokiej jakości materiałów
niezbędnych do przygotowania egzaminów
maturalnych, w tym w szczególności zbiorów
zadań, arkuszy, informatorów maturalnych
oraz programów szkoleń.
 W przypadku prawie wszystkich (za wyjątkiem
języka polskiego) przedmiotów bardzo trafne
dobranie członków zespołów przedmiotowych
gwarantujące komplementarne kompetencje,
maksymalne zaangażowanie oraz wysoką
jakość pracy.
 Zrealizowanie założeń komponentów
polegających na bardzo szerokich zmianach w
egzaminie maturalnym w odniesieniu do 8
przedmiotów w bardzo ograniczonym czasie,
 Wysoka skuteczność szkoleń zrealizowanych
dla egzaminatorów egzaminu maturalnego.
 Wysoka adekwatność szkoleń zrealizowanych
dla egzaminatorów egzaminu maturalnego.
 Wysoka jakość materiałów szkoleniowych.
 Zorganizowanie szkoleń dla bardzo dużej
liczby osób w relatywnie krótkim czasie przy
zastosowaniu dwuetapowej formuły szkoleń
(w pierwszej kolejności szkolenia dla
trenerów, którzy następnie prowadzili
szkolenia dla innych egzaminatorów egzaminu
maturalnego), która okazała się skuteczna
(trenerzy deklarują, że szkolenie przygotowało
ich do prowadzenia szkoleń dla innych
egzaminatorów).
Słabe strony projektu
 Opóźnienia w uruchomieniu poszczególnych
zadań projektu wynikające z ograniczeń
prawnych i projektowych i skutkujące m.in.

Szanse dla projektu
 Kontynuacja przyjętego paradygmatu
w realizacji egzaminów maturalnych,
wprowadzanie na bieżąco korekt
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wynikających z doświadczeń w realizacji
egzaminów.
 Wykorzystanie potencjału i zaangażowania
osób zebranych w zespołach przedmiotowych
do dalszej pracy nad założeniami systemu
egzaminacyjnego np. w charakterze
niezależnych ekspertów, konsultantów,
komitetu doradczego itd.
 Wykorzystanie materiałów wypracowanych
przez zespoły przedmiotowe w ramach
egzaminów maturalnych w następnych latach
lub jako materiałów pokazowych
udostępnianych szerokiej publiczności.
 Kontynuacja działań mających na celu lepsze
przygotowanie nauczycieli i uczniów do
nowych wymagań egzaminacyjnych m.in.
poprzez opracowywanie dostosowanych do
percepcji uczniów i atrakcyjnych materiałów
informacyjnych.
 Możliwość wykorzystania materiałów
szkoleniowych dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego w innych szkoleniach
realizowanych dla tej grupy w przyszłości.

Zagrożenia dla projektu
 Brak zagrożeń.
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funkcjonowaniem zespołów przedmiotowych
w niepełnym składzie, dużą presją czasu i
pospiechem przy pracy nad poszczególnymi
materiałami.
Problemy komunikacyjne pomiędzy zespołami
przedmiotowymi a Centralną Komisją
Egzaminacyjną na poziomie komunikacji
wzajemnych oczekiwań, możliwości i planów
dotyczących efektów projektu.
Brak możliwości pełnego wykorzystania
materiałów wypracowanych w projekcie przez
zespoły przedmiotowe (zadań oraz arkuszy
egzaminacyjnych) ze względu na konieczność
zachowania wymogu tajności arkuszy
materialnych niemożliwy do spełnienia przy
przyjętych założeniach testowania zadań.
Brak możliwości przeprowadzenia testowania
wypracowanych zadań zgodnie z założeniami
metodologicznymi na innym roczniku niż
zdający egzamin maturalny w 2015 r. związany
z harmonogramem wprowadzenia reformy
podstawy programowej oraz systemu
egzaminów.
Niska
atrakcyjność
wypracowanych
materiałów informacyjnych, w tym szczególnie
informatorów maturalnych dla młodzieży
wynikająca z formalnej struktury oraz
technicznego języka.
Zbyt późne upowszechnianie materiałów
prezentujących założenia nowych egzaminów
maturalnych
skutkujące
możliwością
dostosowywania
do
nich
programów
nauczania dopiero w II klasie w odniesieniu do
maturzystów z 2015 r.
Zbyt mała liczba ćwiczeń praktycznych na
szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego.
Zbyt duża intensywność szkoleń dla
egzaminatorów egzaminu maturalnego (z
wyjątkiem szkoleń dla egzaminatorów
egzaminu maturalnego z języka polskiego).
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7. Wnioski i rekomendacje
Wniosek
W wyniku prac wielu zespołów
przedmiotowych działających w ramach
komponentu Modernizacji egzaminu
maturalnego z przedmiotów innych niż
obowiązkowe” powstały zbiory
dodatkowych zadań, które zostały
zestandaryzowane i przetestowane.
Na moment realizacji badania zadania te nie
zostały udostępnione publicznie, choć takie
zapewnienia otrzymali członkowie zespołów
przedmiotowych. Z drugiej strony
nauczyciele i uczniowie potrzebują jak
największej liczby zadań w celu jak
najlepszego przygotowania do matury.
Jako jeden z głównych problemów w
realizacji projektu zgłaszany był problem w
komunikacji oczekiwań wobec zespołów
przedmiotowych w odniesieniu do formy
materiałów. Ponadto zgłaszane były
problemy komunikacyjne związane z wiedzą
zespołów przedmiotowych w zakresie
wykorzystania efektów ich prac.
W wyniku realizacji projektu powstały
zespoły o wysokim potencjale
merytorycznym i wysokiej motywacji do
pracy nad udoskonalaniem egzaminów
maturalnych. Po zakończeniu projektu
doświadczenie członków zespołów nie było
wykorzystywane, choć wielu z nich byłoby
otwartych na dalszą współpracę.
Wielu egzaminatorów egzaminów
maturalnych uczestniczących w szkoleniach
nie rozumie dlaczego nie mogli zabrać
materiałów szkoleniowych po zakończeniu
szkolenia.
Uczestnicy szkoleń dla egzaminatorów
egzaminu maturalnego oczekują większej
liczby ćwiczeń praktycznych na szkoleniach.
Moduł „Podstawy prawne egzaminu
maturalnego od 2015r.” na szkoleniach dla
egzaminatorów egzaminu maturalnego
z matematyki został oceniony pod kątem

Rekomendacja
Wskazane byłoby udostępnienie na stronach
internetowych CKE materiałów, których nie planuje
się włączyć do puli zadań egzaminacyjnych
w najbliższych latach.

W przypadku realizacji w przyszłości analogicznych
do projektu przedsięwzięć wskazane byłoby
opracowanie strategii i zasad komunikacji razem
z osobami zaangażowanymi w dany projekt do
realizacji różnych zadań. Zasadne byłoby także
zwrócenie uwagi na jasne komunikowanie celów
wspólnej pracy oraz stopnia wykorzystania jej
rezultatów.
Wskazane byłoby opracowanie przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną planu wykorzystania
potencjału zespołów przedmiotowych powstałych
w wyniku realizacji ewaluowanego projektu.

W przypadku realizacji następnych tego typu
szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
podmioty je prowadzące powinny jasno
komunikować egzaminatorom przyczyny, dla
których materiały szkoleniowe nie mogą zostać im
udostępnione.
W przypadku realizacji następnych tego typu
szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
należy zwiększyć liczbę ćwiczeń praktycznych.
W przypadku realizacji następnych tego typu
szkoleń (doszkalań) dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego z matematyki (a także z innych
przedmiotów) można zrezygnować z części
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przydatności przez uczestników wyraźnie
niżej niż pozostałe moduły szkoleniowe.
W szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego z innych przedmiotów moduły
poświęcone aspektom formalno-prawnym
egzaminów maturalnych również zostały
ocenione jako nieco mniej adekwatne do
potrzeb egzaminatorów.
Największą niedogodnością związaną
z udziałem w szkoleniach była - zdaniem ich
uczestników - zbyt duża intensywność
programu szkoleniowego (nie dotyczy
szkoleń dla egzaminatorów egzaminu
maturalnego z języka polskiego).

zagadnień omawianych w ramach modułu
„Podstawy prawne egzaminu maturalnego” na
rzecz innych zagadnień (np. ćwiczeń praktycznych
w zakresie oceniania zadań).
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W przypadku realizacji następnych tego typu
szkoleń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
należy – w miarę możliwości finansowych
i organizacyjnych CKE, OKE i innych podmiotów je
organizujących szkolenia – wydłużyć je (np.
zorganizować szkolenie 2-dniowe zamiast 1dniowego) w celu obniżenia intensywności
programu szkoleniowego.
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8. Aneksy
Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego z kadrą zarządzającą projektem
1. Proszę krótko się przedstawić i opowiedzieć na czym polegają P. zadania w projekcie.
2. Jak P. ogólnie ocenia realizację P. zadań w projekcie – czy był to proces trudny czy łatwy?
a. Moderator dopytuje respondenta: Projekt był bardzo złożony, na ile jego Strona | 245
kompleksowość stanowiła problem w realizacji projektu? (dopytać o ewentualne
opóźnienia, konieczność zgrywania poszczególnych komponentów itd.)
3. W jakim stopniu, P. zdaniem, udało się osiągnąć cele główne projektu (moderator dopytuje po
kolei o wszystkie cele główne wchodzące w zakres badania):
a. opracowanie nowej koncepcji egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, przeprowadzenie jego pilotaży oraz próbnego egzaminu według
opracowanej koncepcji, a także przygotowanie zadań matematycznych, które będą
wykorzystane w arkuszach maturalnych z matematyki.
b. przygotowanie koncepcji egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż
obowiązkowe na poziomie rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
wos) od roku 2014/15
c. opracowanie koncepcji modernizacji egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie jego pilotaży oraz próbnego
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym według
opracowanej koncepcji, a także przygotowanie zadań, które będą wykorzystane
w arkuszach maturalnych z języka polskiego
d. przygotowanie egzaminatorów do oceniania prac osób zdających egzamin maturalny
od 2015 r. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia,
fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.
4. Jakie były problemy, które wpływały na trudności w osiągnięciu celów projektu (moderator
dopytuje o problemy prawne, formalne, związane z płynnością finansową projektu etc.).
5. A teraz chciałbym porozmawiać o poszczególnych komponentach (moderator posługuje się
matrycą – materiałami pomocniczymi, których kopię przekazuje respondentowi i omawia
z przedstawicielem kadry zarządzającej projektem poszczególne komponenty)
a. W jakim stopniu udało się P. zdaniem osiągnąć w odniesieniu do danego komponentu
zakładane cele szczegółowe, rezultaty oraz produkty?
i. Jeśli nie udało się osiągnąć celów/rezultatów/produktów:
1. Czego nie udało się osiągnąć? Dlaczego nie udało się zrealizować tych
założeń?
2. Jak brak (pełnego) osiągnięcia tych założeń wpłynął na realizację
całego projektu?
3. Co należałoby P. zdaniem zrobić, aby zniwelować te problemy?
ii. Jeśli udało się osiągnąć cele/rezultaty/produkty:
1. Jakie czynniki, P. zdaniem, wpłynęły na to, iż udało się zrealizować
wszystkie założenia projektu?
6. Jak P. ocenia poszczególne komponenty projektu (Moderator dopytuje po kolei o poszczególne
komponenty) pod kątem:

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.

8.
9.

10.
11.
12.

a. Ich przydatności do potrzeb grupy docelowej (dopytać oddzielnie o potrzeby uczniów
oraz nauczycieli)? Co jeszcze można by zrobić, aby lepiej wspomóc te grupy?
b. Jakości wypracowanych materiałów?
c. Wysokości środków poniesionych na zrealizowanie danego komponentu?
Jak P. ocenia realizację projektu pod kątem:
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a. Współpracy z Instytucją Pośredniczącą,
b. Płynności finansowej,
c. Rekrutacji uczestników projektu?
Jak przebiegała współpraca z zespołami przedmiotowymi? Jakie problemy pojawiły się w tym
aspekcie?
W jakim stopniu sprawdziła się procedura próbnych matur/pilotażu przewidziana w ramach
komponentu 2, 3 i 4? W jakim stopniu udało się wprowadzić konieczne poprawki do
planowanych założeń?
Jakie elementy uważa P. za sukces projektu i dlaczego?
Jakie elementy uważa P. za porażkę projektu i dlaczego?
A co P. zdaniem można by jeszcze poprawić w projekcie, by w większym stopniu osiągnąć
założone cele?

Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego z personelem projektu
1. Proszę krótko się przedstawić i opowiedzieć czym się P. zajmuje oraz na czym polegały
P. zadania w projekcie?
2. W jakim stopniu, P. zdaniem, udało się osiągnąć założenia projektu (cele szczegółowe,
produkty i rezultaty) w odniesieniu do komponentu….?
3. Jakie były problemy, które wpływały na osiągnięcie celów projektu?
a. Czego nie udało się osiągnąć? Dlaczego nie udało się zrealizować tych założeń?
b. Jak brak (pełnego) osiągnięcia tych założeń wpłynął na realizację całego projektu?
c. Co należałoby P. zdaniem zrobić, aby zniwelować te problemy?
4. Jeśli nie było żadnych problemów:
a. Jakie czynniki, P. zdaniem, wpłynęły na to, iż udało się zrealizować wszystkie założenia
projektu?
5. Jak P. ocenia sam proces realizacji komponentu….? Co sprawiało najwięcej trudności, a co
najmniej? W odniesieniu do komponentów 2,3 i 4 Moderator dopytuje m.in. o:
a. Przebieg procesu tworzenia koncepcji – kto był zaangażowany w tworzenie koncepcji
realizacji egzaminów oraz kryteriów oceny (eksperci, naukowcy, przedstawiciele
nauczycieli)?
b. Przebieg procesu testowania – jak były wybierane szkoły do testowania, czy były jakieś
dodatkowe kryteria wyboru jednostek do pilotażu (najlepsze/najgorsze) wyniki?
c. Przebieg procesu tworzenia materiałów – kto był zaangażowany w tworzenie
materiałów (arkuszy egzaminacyjnych) ? W jaki sposób arkusze były konsultowane
z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego?
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d. Przygotowanie nauczycieli i uczniów do wprowadzenia zmian – w jakim stopniu
harmonogram działań skierowanych do tych grup pozwalał na przygotowanie się do
zmian w systemie egzaminów maturalnych?
e. Relacje z otoczeniem (szkołami, MEN, mediami itd.) – czy występowały jakieś
problemy związane z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu? Jeśli tak, jakie?
6. Jak P. ocenia  w odniesieniu do komponentu 2,3 i 4 (Moderator dopytuje o właściwy Strona | 247
komponent)
a. Wypracowane koncepcje egzaminów maturalnych;
b. Wypracowane metodologie oceniania matur,
c. Wypracowane materiały informacyjne i szkoleniowe dla egzaminatorów;
d. Wypracowane materiały informacyjne dla uczniów i nauczycieli
 W odniesieniu do komponentu 5
a. Programy szkoleniowe
pod kątem: jakości rozwiązań, nakładów poniesionych na ich wypracowanie i wdrożenie,
adekwatności do potrzeb grup docelowych?
7. W jakim stopniu P. zdaniem rezultaty i produkty komponentu … sprawiają, iż egzaminatorzy są
lepiej przygotowani do stojących przed nimi zadań? Co można by jeszcze poprawić?
8. Jakie elementy uważa P. za sukces projektu i dlaczego?
9. Jakie elementy uważa P. za porażkę projektu i dlaczego?
10. A co P. zdaniem można by jeszcze poprawić w projekcie, by w większym stopniu osiągnąć
założone cele?
Chciałbym teraz porozmawiać chwilę o Pana/ Pani osobistym zaangażowaniu w projekt.
11. Jak P. ogólnie ocenia realizację swoich zadań w projekcie – czy był to proces trudny czy łatwy?
12. W jakim stopniu dzięki realizacji projektu nabył(a) P. nowe umiejętności i kompetencje
w zakresie tworzenia zadań/arkuszy egzaminacyjnych?
13. Jakie inne kompetencje nabył(a) P. dzięki uczestnictwu w projekcie?
14. W jakim stopniu wykorzystuje P. te nowe umiejętności poza projektem? Czy zamierza je P.
wykorzystywać w przyszłości ? Jeśli tak – w jaki sposób? Jeśli nie – dlaczego nie?

