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P O W I A T

Za sto dni matura

Mówi¹ nauczyciele: wiemy na co zwróciæ uwagê

c.d. ze str. 1
zarówno tematów, jak i wyników na

wiêkszej grupie. To dopiero mo¿e
stanowiæ podstawê do wyci¹gniêcia
wniosków na przysz³oæ, czyli na

w³aciwy  majowy - termin egzami-

nu dojrza³oci.

W mojej szkole próbn¹ maturê

zdawa³o 106 uczniów z czterech klas

liceum profilowanego. Trudno jest mi

ustosunkowaæ siê do rezultatów z
dwóch powodów. To ca³kiem nowy

typ szko³y, nieistniej¹cy jeszcze w
ubieg³ym roku. Trafi³a tu m³odzie¿,

która wczeniej po gimnazjum wy-

biera³a w wiêkszoci szko³ê zawo-

dow¹, natomiast w mniejszoci  technikum. Sprawdzenie zasobu wiedzy

naszych uczniów po gimnazjum wykaza³o, ¿e poziom jest bardzo s³aby,

dlatego te¿ bardziej reprezentatyw-

nie by³y jeszcze przerabiane, bo wy-

k³adowca zaplanowa³ je na póniej-

ziom podstawowy w arkuszu I zaz materia³em opracowywanym na

szkole trzy osoby zdawa³y chemiê i

pozytywny wynik uzyska³o tylko

33 procent!

Tak wiêc procenty mog¹ myliæ 

ocenia P. Lepiorz.  Ale nie tylko one.

Matura oceniana by³a w szko³ach, a

nie na zewn¹trz, w dodatku nie wszy-

scy nauczyciele s¹ egzaminatorami.

Niemniej  uczniowie posmakowali

trochê atmosfery, nauczyciele natomiast

dostrzegli,

¿e

nawet

tym

uczniom, którzy przy maturze sta-

rego typu uzyskaliby bardzo dobre
oceny, mo¿e powin¹æ siê noga. Oby

w maju rodzice nie mieli z tego po-

wodu pretensji. Na razie na pewno

nie mog¹ ich mieæ ani do nauczycieli

ogólne prawid³owoci mo¿na zaob-

jêzyka obcego  wypad³y wietnie.

serwowaæ na grupach znacznie wiêk-

szych ni¿ nasza. Jaki obraz mo¿e

ków obcych nie zaskoczy³ stop-

niem trudnoci lub form¹ zadañ. Po-

tylko jedna zda³a, to oznacza to, ¿e

ne s¹ wyniki próbnych matur w liceach ogólnokszta³c¹cych. Poza tym

P

róbny egzamin maturalny z jêzy

sze miesi¹ce. Po trzecie  jeli np. w

-

ani do swoich dzieci po egzaminach z

W tej szkole 100 procent zda³o nie-

miecki, a angielski  85 procent

wiera³ zadania, które pokrywa³y siê
lekcjach z jêzyka. Uczniowie pora-

dzili sobie z tym arkuszem i zdali go

powy¿ej wymaganego limitu (30%).

Poziom rozszerzony (arkusz II i III)
by³, faktycznie dla tych, którzy inte-

resuj¹ siê jêzykiem, a ich wiedza

wykracza poza materia³ lekcyjny.

Tutaj najwiêksz¹ trudnoæ sprawi³y

zadania gramatyczne, tzw. przekszta³cenia.

Wypowied pisemna te¿ nie by³a

ra³a opis i opowiadanie, które s¹ zdecydowanie prostsz¹ form¹ wypowie-

dzi. Pomimo tych trudnoci ucznio-

wie, którzy przyst¹pili do egzaminu

na poziomie rozszerzonym, zaliczy-

miast egzamin z jêzyka polskiego. Ju-

min maturalny by³ potrzebny aby

wanego przedmiotu  na 18 czy 19

piêciorga nauczycieli w tej szkole,

pozosta³e zabrak³o czasu. Taki wy-

uzyskali tytu³ egzaminatora, uwa¿a,

pytaniu, tak, jakby na wszystkie

nik wprawdzie mo¿e co sugerowaæ,

ale  powtarzam  grupa nie jest re-

prezentatywna.

Co zastanawia?
-

W naszej szkole  mówi dalej E.

Szymaniec  bardzo dobre wyniki

którzy przeszli odpowiednie kursy i

¿e mo¿na mieæ du¿o uwag jedynie do

czytania tekstu ze zrozumieniem.

Pozosta³e czêci matury by³y sto-

-

poprawnie, a mimo to klucz nie po-

¿e nasze w¹tpliwoci rozwiej¹ siê po

Komisjê Egzaminacyjn¹ (15 stycz-

równo z kszta³tem egzaminu, jak i
innymi sprawami  do dzi nie wiem,

jak oceniaæ prace dysortografików. W

co do mylenia  co nale¿y poprawiæ

przez siebie przedmiotu, który bêdzie zadawa³ w maju.

Inaczej ni¿ w Zespole Szkó³ Za-

wodowych w Zawadzkiem, gdzie do
próbnej nowej matury podesz³o 37

uczniów z dwóch klas licealnych  o

profilu ekonomiczno-administracyjnym i us³ugowo-gospodarczym i

gdzie przynajmniej kilkoro z nich chce

zmieniæ wybrany przedmiot. Ci, któ-

rzy na pocz¹tku roku wybrali biolo-

do odpowiedzi?

-

Po pierwsze  stopieñ realizacji

materia³u z ka¿dego z przedmiotów

jest inny. Co mo¿na powiedzieæ np.

naprawdê odbywaæ siê to bêdzie

kosztem innego materia³u, bo prze-

cie¿ w programie - który musi zreali-

zowaæ nauczyciel - tego nie ma! Cie-

szê siê natomiast, ¿e mo¿na zaliczaæ

Wróblewski,

dyrektor

nokszta³c¹cych, w którym przyst¹-

z 5 klas trzecich, zadowolony jest

ocenami z jêzyków obcych: 92 pro-

cent uzyska³o powy¿ej 70 punktów,

w zakresie czytania ze zrozumieniem,
jak du¿o czasu potrzeba, aby powtórzyæ problematykê omówionych ju¿

lektur i zrealizowaæ bie¿¹cy materia³.

Szkoda, ¿e up³ywaj¹cego czasu nie

dostrzegaj¹ uczniowie. Niestety bez

wspó³pracy ze strony ucznia nie

nym. Zakres tematyczny obejmowa³

wszystkie punkty Podstawy programowej z biologii.

W LO w Zawadzkiem arkusz I z

biologii rozwi¹zywa³o 36, a arkusz II

 zakres rozszerzony  17 uczniów.
Statystyczny maturzysta uzyska³ 20

punktów z 50 z czêci I i 16 na 50
mo¿liwych z czêci II. Poziom me-

rytoryczny odpowiedzi by³ zró¿ni-

cowany. Obok rozwi¹zañ pe³nych,
bêd¹cych dowodem wiedzy i umie-

jêtnoci, wystêpowa³y odpowiedzi
b³êdne, wiadcz¹ce o niezrozumieniu

polecenia lub braku przygotowania
do próbnego egzaminu. Arkusze eg-

zaminacyjne pozwala³y uczniom

wykazaæ siê znajomoci¹ i rozumie-

niem podstawowych pojêæ, praw,

zjawisk i procesów biologicznych.

Zadania sprawdza³y umiejêtnoæ ana-

lizy i przetwarzania ró¿nych infor-

macji, samodzielnego formu³owania
argumentów na podstawie danych
zawartych w tekstach.

Analiza wyników próbnej matu-

ry wskaza³a na koniecznoæ æwicze-

nia takich umiejêtnoci jak: udzielanie odpowiedzi zgodnie z poleceniem,

formu³owanie odpowiedzi zwiêz³ych

i logicznych, analizowanie wykresów,

przetwarzanie podanych danych na
formê tabeli, schematu czy wykresu.

Nauczyciel j.polskiego

Nauczyciel biologii

rozwi¹zanie nie zawsze rodzi siê od

dardów wymagañ. Now¹ maturê mo-

woduje dyskomfort w pracy. Pisanie

roczników, jednak niewielu siê na ni¹

maga automatyzacji w rozwi¹zy-

zdecydowa³o. Teraz ju¿ mo¿na obiek-

tywniej oceniæ t¹ now¹ formê egza-

minu na podstawie próbnej matury

przeprowadzonej w grudniu 2004

roku. Ocena bêdzie bardziej sprawie-

dliwa, bo t¹ maturê pisali uczniowie

egzaminu w takich warunkach wy-

waniu zadañ. Jak jednak opanowaæ
technikê automatyzacji?

Na egzaminie z j. angielskiego ra-

czej ka¿demu wystarczy³o czasu.

Trudnoæ w rozwi¹zaniu

sprawia³

zakres rozszerzony. Egzamin na tym

ski opieram na refleksjach i wynikach

kszta³c¹cym im. Mieszka I w ZaNowa reforma nie tylko skróci³a

do trzech lat, ale tak¿e czas trwania

umiejêtnoci gramatyki oraz s³ownic-

¿e zadania w maju bêd¹ bardziej przypolskiego, bo on najczêciej stwarza³

maturzystom najwiêcej problemów.

Tomasz Lepiorz

egzaminu. Czy czas egzaminu jest
odpowiedni do iloæ i jakoci za-

dañ? Mylê, ¿e nie zawsze. Pisa³em

j. polski (poziom podstawowy), ma-

angielski (poziom rozszerzony). W
du¿y brak czasu. Chocia¿ wypraco-

wanie na min. 250 s³ów wydawa³o

siê krótkie, to wymaga³o czasu na

przypomnienie sobie treci Lalki, na

analizê jej fragmentu i innych rzeczy

oraz faktów pokrewnych (¿ycia Mickiewicza, cech pozytywizmu, ro-

P

M

oje wra¿enia z próbnej matury

nie s¹ najlepsze. Spodziewa³am

siê, ¿e nie bêdzie ona taka trudna. Najbardziej jednak nie podoba³o mi siê

to, ¿e nic nie zgadza³o siê z tym do

czego przygotowywano nas w szko-

le. Zdawa³am historiê, o której dowiedzia³am siê tego, ¿e wiêkszy na-

cisk bêdzie k³adziony na umiejêtnoæ

wykorzystania wiadomoci zawar-

tych w poleceniach, a nie na pamiê-

ciówkê i szczegó³y, które stanowi³y

ok. 70% zadañ. Tak¿e jêzyk polski

nie spe³ni³ moich oczekiwañ, poniewa¿ w zadaniu, w którym chodzi³o o

sprawdzenie umiejêtnoci rozumie-

nia tekstu czytanego zupe³nie mi siê

nie powiod³o. Zamiast spodziewane-

go tekstu publicystycznego dostalimy esej literacki, który do tego mocno zwi¹zany by³ z filozofi¹. Nie je-

róbna matura nie by³a dla mnie

stresem, jednak obawia³am siê jej.

Wiedzia³am, ¿e jej wynik mo¿e mnie
rozczarowaæ, gdy¿ nie czu³am siê do-

statecznie pewna. Jednak niepotrzeb-

stem zadowolona, ale mam nadziejê,

¿e w maju dostaniemy ³atwiejsze ar-

kusze. ¯yczê wszystkim maturzystom po³amania piór.

Anna Meinert, kl III c, LO

im. Mieszka I w Zawadzkiem

nie siê martwi³am  dowiedzia³am siê,

¿e na dzieñ dzisiejszy zda³abym j¹.

Do przygotowania siê nie mia³am

du¿o czasu, gdy¿ odby³a siê w grud-

niu, w czasie gdy musia³am siê uczyæ

C

o do nowej matury jestem chyba
raczej optymist¹. Uwa¿am ¿e z

samym zdaniem matury poradzi so-

do innych przedmiotów, których nie

bie wiêkszoæ uczniów, a wyniki ma-

nowej matury. Czas, który mia³am na

w tym przekonaniu. Zdaæ jednak, a

zdajê. Jest to niew¹tpliwie minus

tury próbnej raczej utwierdzi³y mnie

mantycznej mi³oci i innych). Przy-

wype³nienie arkuszy wystarczy³ mi,

dostaæ siê na konkretny wydzia³ to

te¿, ¿e kilkoro uczniów uzyska³o ab-

w podobny sposób znaæ wszystkie

niektórych przedmiotów, np. dla

gdy¿ konkretne, szczególnie za po-

Dobrze wypad³ te¿ jêzyk polski

danym poziomie. Na przypomnienie

osi¹gnê³o 61,4 proc. uczniów. Cieszy

solutne maksimum.

 pozytywne wyniki uzyska³o 77

procent licealistów. Wybrane przedmioty sprawi³y wiêcej k³opotów: nie

zda³o ich 35 proc. uczniów. Ale tych,
którzy zmieni¹ swój wybór jest ma³o

 zaledwie ok. 5 proc. uczniów. Frustracjê budzi³ natomiast fakt, ¿e po-

jawi³y siê niecis³oci i b³êdy w arku-

Wróblewski ma nadziejê, ¿e to nie
minie.

Na razie jednak nie przyk³ada³by

zbyt du¿ej wagi do dotychczasowych

rezultatów: nigdy wyniki próbnej ma-

przedmiotu, a wiêc na próbnej matu-

uzyskane podczas majowych egza-

rze mog³y pojawiæ siê tematy, które

kilku lat. Znane s¹ dane doty-

pocz¹tkowych dwóch odczu³em

Jan

uki! Po drugie nauczyciele maj¹ pra-

wo w³asnej organizacji nauczania

O

kiej mo¿liwoci.

¿e wczeniej nie przewidywano ta-

zdarzy siê ju¿ na w³aciwym egza-

zdawa³o siê po trzech miesi¹cach na-

czasu muszê powiêciæ na æwiczenia

ry próbnej mo¿na by³o j¹ zdawaæ w

Mówi¹ uczniowie: trudna i z b³êdami

tematykê (poziom rozszerzony) i j.

proc., ale ...to mo¿e byæ przypadek.

w trzeciej klasie, a próbny egzamin

Uwiadomi³am sobie, jak wiele

Nauczyciel j. angielskiego

zdaj¹cym cz¹stkowe punkty, mimo

szach egzaminacyjnych. Dyrektor

stwie? W naszej szkole zda³o go 67

sk³oni³a do refleksji równie¿ nauczy-

cieli.

okres kszta³cenia w liceum z czterech

o egzaminie z wiedzy o spo³eczeñ-

Przecie¿ WOS-u pojawia siê dopiero

Analiza wyników próbnej matury

niu tekstów ze zrozumieniem, ale tak

pewno wiêcej czasu powiêcê czyta-

próbnej matury w ogóle nie s¹ miaro-

Gdzie znaleæ klucz

filozofii lub æwiczeñ z zakresu logiki.

stêpne. Szczególnie dotyczy to j.

dyrektor ds. pedagogicznych Piotr

dajne.

zowany na studiach podczas zajêæ z

wadzkiem.

a z jêzyka angielskiego taki pu³ap

Lepiorz, który uwa¿a, ¿e wyniki

zumia³e. Prawdê mówi¹c, podany

co zwróciæ najwiêksz¹ uwagê. Ja na

z biologii i w ¿aden sposób nie mo¿-

na tego by³o odkrêciæ  mówi wice-

zaproponowany tekst by³ bardzo

twa. Pozostaje teraz tylko nadzieja,

w pracy z uczniem do koñca roku, na

pi³o do próbnej matury 137 uczniów

z tego przedmiotu, bo... arkusze eg-

tycz¹c¹ czytania ze zrozumieniem.

Okaza³o siê to niemo¿liwe, poniewa¿

próbnej matury w Liceum Ogólno-

ry powinny nam wszystkim daæ nie-

strzeleckiego Zespo³u Szkó³ Ogól-

zaminacyjne by³y ju¿ przygotowane

by punktów z I czêci¹ egzaminu, do-

poziomie wymaga³ naprawdê du¿ych

giê, zdecydowali siê ostatecznie zda-

sy sprawdzenia swoich wiadomoci

za³a nadzieje na otrzymanie du¿ej licz-

zreformowanej szko³y. Moje wnio-

maju. Teraz, na próbnej, nie mieli szan-

waæ matematykê. Ale to dopiero w

rackiego. Wiêkszoæ zdaj¹cych wi¹-

gli pisaæ ju¿ uczniowie poprzednich

 zdaniem uk³adaj¹cych pytania ma-

nia nawet nie próbowali rozwi¹zaæ.
siê z wnioskiem o zmianê wybranego

ry potrafi precyzyjnie wypowiedzieæ

siê na temat okrelonego utworu lite-

turalne  siê wziê³a. Mam nadziejê,

ka¿dym razie wyniki próbnej matu-

¯aden z uczniów jednak nie zg³osi³

tywn¹ otrzyma³ tylko ten uczeñ, któ-

razu. Bariera czasowa wyranie po-

wszyscy dochodzili do pewnego pu-

³apu, poza którym ani jednego zada-

tu. Tym bardziej, ¿e ocenê pozy-

cz¹ce procedur przebiegu oraz stan-

nia). I to w¹tpliwoci zwi¹zane za-

geografii. I - tak jak powiedzia³em

tekstów literackich pod k¹tem tema-

w tekcie i doprawdy nie wiem, sk¹d

wie uzyskali w wybranych przez sie-

wczeniej  zastanawiaj¹ce jest, ¿e

czas bêd¹ mieli problemy z analiz¹

szczególnego mylenia, a pomys³ na

kolejnym szkoleniu przez Okrêgow¹

bie przedmiotach  matematyce czy

zakresie podstawowym i rozszerzo-

Uczniowie przekonali siê, ¿e je-

nowej maturze mówi siê ju¿ od

Sama czasem nie mog³am jej znaleæ

go progu 30 procent punktów. Nato-

miast bardzo s³abe rezultaty ucznio-

tów objêtych egzaminem matu-

li nie bêd¹ czytali lektur lub poznaj¹

ich treæ tylko z opracowañ, wów-

mo¿na liczyæ na sukcesy.

Moim zdaniem  mówi J. Osie-

pytania by³y za ³atwe... Jêzyk pol-

powy¿ej minimum, czyli wymagane-

niu.

odpowiedzi.

zwala³ na zaliczenie im odpowiedzi.

ski wypad³ nienajgorzej  ponad

w stanie podo³aæ nowemu wyzwa-

iologia jest jednym z przedmio

najwiêksze zastrze¿enia budzi³ klucz

brze przygotowani i doceniaj¹ wagê

po³owa uczniów uzyska³a wynik

jaki jest poziom przygotowania do

nowej matury, a tak¿e czy pod

wzglêdem organizacyjnym szko³a jest

jak i pytania do niego by³y trudne, a

wak  uczniowie w zasadzie pisali

ich znajomoci, a mo¿e po prostu

uwiadomiæ uczniom i nauczycielom,

sunkowo ³atwe. Natomiast sam tekst,

osi¹gnêli uczniowie na egzaminach z

jêzyków obcych. Mo¿e s¹ tak do-

Jedno jest pewne  próbny egza-

B

ralnym w 2005 roku. W czasie matu-

tekst filozoficzny móg³by byæ anali-

miotu do wyboru ca³a setka z nich

styna Osiewak, polonistka, jedna z

wszystkim, zarówno uczniom,

prawk¹. Wiêkszoæ uczniów wybie-

dzy opisem, opowiadaniem a roz-

li go.

zatrzyma³a siê  niezale¿nie od zda-

róbna matura potrzebna by³a

trudny, a niektóre polecenia niezro-

uczniów.

Rozczarowanie przyniós³ nato-

P

jak i nauczycielom.

³atwa, ale pisz¹cy mieli wybór miê-

daæ wynik matury 2.000 uczniów, a
nie stu, nawet wtedy gdy z przed-

S T R Z E L E C K I

tury nie przek³ada³y siê na wyniki
minów - zawsze by³y gorsze!

Zanotowa³a Marta Górka

chodz¹c na egzamin w maju, muszê

utwory, które s¹ obowi¹zkowe na

konkretnego utworu i ewentualne

znalezienie motywów w innych dzie-

³ach i ostatecznie na napisanie wy-

pracowania zdecydowanie potrzeb-

ny jest d³u¿szy czas. 170 minut mo¿e

wystarczy. Niestety trzeba jeszcze

wykonaæ 1. czêæ arkusza  Czyta-

nie ze zrozumieniem, przy czym nie

s³ysza³em okrelania ³atwe.

Problem niedoboru czasu odczu-

³em tak¿e na matematyce, szczegól-

nie w zakresie rozszerzonym. Samo

napisanie rozwi¹zania w niektórych

przypadkach by³o krótkie, ale czas

na analizê i znalezienie rozwi¹zania

nie. Nie mia³em mo¿liwoci d³u¿sze-

go zastanowienia siê. Matematyka

j e s t p r z e d mi o t e m wy ma g a j ¹ c y m

ale uwa¿am ze jest on le dobrany do

uczniów pisz¹cych historiê jest go

wystarczaj¹co lub nawet za du¿o, a

dla tych którzy pisali matematykê,

jest go za ma³o. S¹dzê tak¿e, ¿e prze-

prowadzanie próbnej matury w szko-

³ach jest bardzo wa¿ne, gdy¿ w taki
sposób uczniowie mog¹ siê dowie-

dzieæ w jakim stopniu s¹ przygoto-

wani. Uwa¿am jednak, ¿e jej termin

powinien siê zmieniæ-na luty lub ma-

wed³ug mnie ca³kiem inna sprawa

pularne kierunki bêd¹ posiada³y wysokie progi punktacji z którymi wie-

le osób bêdzie mia³o powa¿ne pro-

blemy, mam jednak nadziejê ¿e rektorzy uczelni szybko siê w tym zo-

rientuj¹.

J

Marek,18

ako uczeñ szko³y redniej i tego

roczny maturzysta mia³em nadzie-

rzec, gdy¿ w po³owie pierwszego

jê, ¿e nasza matura jest dok³adnie

na wystarczaj¹ce nauczenie siê obo-

myli³em siê. By³y b³êdy i niedoci¹-

semestru maturzyci nie maj¹ czasu

wi¹zuj¹cego materia³u, gdy¿ musz¹

pamiêtaæ tak¿e o innych przedmio-

tach. Mo¿e to w³anie jest jeden z

g³ównych czynników, dlaczego tak
wielu uczniów nie otrzyma³o po-

trzebnych do zdania 30% wszystkich

punktów.

Kasia (LO w Zawadzkiem)

przemylana i opracowana. Niestety
gniêcia, które nie powinny mieæ miej-

sca. Mianowicie nie mo¿e byæ tak, ¿e

na maturze z geografii pojawi siê py-

tanie o drogê do miejsca, którego za-

pomniano zaznaczyæ na mapie! Moja
ogólna opinia jest negatywna i mam

nadziejê, ¿e nast¹pi¹ korekty b³êdów.
/xxx/

