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PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ANALIZY

JAKOŚCIOWEJ WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W CZ ĘŚCI HUMANISTYCZNEJ W PLANOWANIU PROCESU
DYDAKTYCZNEGO
Autorki akcentują wagę „komentarza kryterialnego” przy ocenianiu osiągnięć ucznia . Uważają, że
komentarz do szkolnej oceny powinien by ć skonstruowany podobnie jak schemat punktowania zada nia otwartego i wskazywać uczniowi, jaki czynności opanował, a jakich - nie.
Artyku ł zawiera także porównanie wynikó w trzech zadań, dotyczących sztuki dla uczni ó w ze szkół
z różnych środowisk.

WSTĘ P
Egzamin zewnętrzny ma charakter doniosły. Już samo okreś lenie doniosły zastosowane w nazwie podkreśla jego wyjątkowy charakter, na który skł ada się wiele cech wynikających ze sposobu jego przeprowadzania . Zastosowanie w narzędziu przygotowanym specjalnie
dla potrzeb egzaminu zewn ętrznego zada ń opracowanych zgodnie ze standardami wymagań
egzaminacyjnych, a co za tym idzie z Podstawą programową kształcenia ogólnego, zapewnia
poró wnywalność wymaga ń, ale ró wnież umożliwia diagnozę osi ągnięć edukacyjnych dotyczącą umiejętności niezbędnych w dalszych etapach kszta ł cenia i w życiu codziennym każdego czł owieka. Pozwala na uzyskanie niezwykle ważnej informacji zwrotnej sumującej osi ągnięcia nie tylko ucznia, ale również umożliwiającej weryfikację przyjętych przez szkołę metod kszta ł cenia. Dzięki dostarczaniu porównywalnej w skali ca ł ego kraju informacji
o osiągnięciach uczniów egzaminy zewnętrzne niosą niepowtarzalną okazję do takiego planowania procesu dydaktycznego, który będzie służy ł podniesieniu jakości kszta ł cenia
na poziomie:
szkół mieszczących się w obrębie danej jednostki administracyjnej,
- indywidualnych potrzeb szkoły,
- możliwości danego zespołu klasowego,
indywidualnych potrzeb ucznia.
W naszej pracy pragniemy zaprezentować tylko niekt ó re propozycje wykorzystania
analizy jakościowej wynikó w egzaminu zewnętrznego w celu ś wiadomego planowania procesu dydaktycznego. Zosta ły one opracowane na podstawie informacji, któią OKE w Krakowie
przekaza ł a do wszystkich gimnazj ów oraz organ ów prowadzących i nadzorujących szkoły, a
dotyczącej ł atwości poszczególnych zadań. Formuł owane w tym artykule hipotezy dotyczą
wyników cał ej populacji, uwzględniają uwarunkowania środowiskowe oraz odwołują się do
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wynikó w konkretnych szkół. Analizie zosta ły poddane zadania otwarte zastosowane w arkuszu egzaminacyjnym dla gimnazjum z przedmiotó w humanistycznych Lądy archeologów na
egzaminie przeprowadzonym w maju 2002 r.

1 . ROLA ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OG Ó LNYCH WYNIKÓW EGZAMINU
ZEWN ĘTRZNEGO W PLANOWANIU PROCESU DYDAKTYCZNEGO
W planowaniu procesu dydaktycznego ogromną rolą odgrywa informacja na temat ł atwości poszczególnych zadań zastosowanych podczas egzaminu donios ł ego na terenie ca ł ego
obszaru objętego dzia ł alnością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wyniki tak dużej
populacji uczni ó w ( w przypadku OKE w Krakowie - dotyczą one prawie 122 tysięcy zdających) pozwalają zdiagnozować najważniejsze potrzeby w zakresie kszta ł cenia umiejętności
dotyczących grupy przedmiotów lub jednego przedmiotu oraz umiejętności o charakterze
ponadprzedmiotowym, któ re warto utrwala ć w ramach ć wiczai oraz bada ć podczas egzami n ó w powszednich w całym procesie kszta ł cenia z uwzględnieniem wszystkich program ó w
nauczania .
Jakie wnioski odnoś nie metod kszta ł cenia można sformu łować po przeanalizowaniu
wyników egzaminu gimnazjalnego w częś ci humanistycznej przeprowadzonego w maju dla
ca ł ej populacji uczniów w szkoł ach wojewó dztw: lubelskiego, ma ł opolskiego
i podkarpackiego?
Jako pierwsze spostrzeżenie nasuwa się refleksja, że uczniowie powinni być wdrażani
do podejmowania dzia ła ń odpowiadających na bardzo precyzyjne i konkretne wymagania
stawiane im przez przyjęty system oceniania. Umiejętność wł aś ciwego odczytania komunika tu dotyczącego oczekiwań nadawcy w sytuacji egzaminacyjnej jest podstawowym warunkiem
sukcesu egzaminacyjnego. W tym zakresie ważne jest, aby uczeń nie tylko wł aś ciwie zrozumia ł polecenie, ale ró wnież potrafił określić, jaką umiejętności ą lub zakresem wiedzy powi nien posłuży ć się, aby znale źć rozwiązanie dla konkretnego zadania.
Pierwszym krokiem do kszta ł towania tak ważnej w dalszym ż yciu ucznia sprawności
jest zapoznanie go poprzez nie tylko zaprezentowanie, ale przede wszystkim dokładne omówienie obowiązującego w zakresie danego przedmiotu systemu oceniania (PSO). Z uwagi
na motywujący charakter PSO należy pami ęta ć , że uczeń jest w takim samym stopniu zainteresowany znajomością zasad oceniania, jak nauczyciel. O ile w przypadku nauczyciela system
oceniania służy diagnozie przyjętych metod nauczania i ich weryfikacji, o tyle w przypadku
ucznia ma on na celu wspieranie samooceny oraz nabywanie niezbędnej w życiu ś wiadomości
wł asnych umiejętnoś ci w zakresie wykorzystywania zdobytej wiedzy. Świadomość tę ucze ń
powinien nabywać nie tylko jednorazowo, ale musi mieć ją utrwalaną w każdej sytuacji, w
której podlega procesowi oceniania.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej oraz przykł ady niektórych
prac ś wiadczą o tym, że niejednokrotnie w szkolnej rzeczywistości bagatelizowana jest rola
tak wa żnego w procesie oceniania komentarza do oceny. Tymczasem, podobnie jak standardy
wymaga ń egzaminacyjnych powinny być wpisane w planowanie program ó w dydaktycznych,
tak umiejętności i wiedza w nich określone powinny zostać uwzględnione
w wewn ątrzszkolnym systemie oceniania a uszczegół owione w przedmiotowym systemie
oceniania. Dzięki uszczegół awianiu umiejętności zapisanych w sposó b syntetyczny
(ze względu na międzyprzedmiotowy charakter egzaminu) w standardach poprzez każdorazowe uzasadnienie oceny, uczeń ma szansę poznać stopie ń opanowania konkretnych wyma
ga ń egzaminacyjnych. Warto pamiętać, że w przypadku niektó rych zadań komentarz kierowany przez nauczyciela do ucznia nie może dotyczyć się jedynie do tych umiejętnoś ci, któ re
zapisane zosta ły w standardach, ale powinien uwzględniać również te z nich, które z racji
swego charakteru nie mogą podlegać zewn ętrznemu systemowi oceniania, a są zapisane w
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Podstawie programowej kształcenia ogólnego i obowiązującym w danej szkole Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ( WSO ).
Pewn ą pomocą w komentowaniu oceny szkolnej wynikającej z PSO, może by ć przyjęcie modelu kryterialnego uzasadnienia. Owa kryterialność nie musi bazowa ć na systemie
punktowym wymagającym przeliczania punktó w na oceny ( chociaż są szkoły, które z powodzeniem wykorzystują model punktowy), ale powinna polegać na każdorazowym przekazaniu
uczniowi informacji zwrotnej o stopniu opanowania poszczególnych umiejętności w trakcie
dokonywania oceny . Zasada ta wydaje się szczegó lnie niezbędna w przypadku poleceń, które
kumulują w sobie większy zakres badanych umiejętności i wymagają rozbudowanego kszta ł tu
językowego w celu przekazania informacji na temat wymagań stawianych uczniowi.
Rozmowy z egzaminatorami oceniającymi prace po egzaminie gimnazjalnym, weryfi kacja prac przez nich ocenionych ukazały znany od dawna problem niezrozumienia poleceń
zamieszczonych w zadaniach egzaminacyjnych. Potwierdza ten fakt analiza łatwoś ci poszczególnych czynności w tak zł ożonym pod względem wymagań poleceniu, jakim by ł o za danie 29. w zamieszczonym w zestawie z przedmiot ó w humanistycznych Lądy archeologów
Konstruktorzy testu wyraźnie określili w poleceniu wymagania, któ rym powinien
sprosta ć uczeń w zakresie realizacji tematu:
Warto poznawać dorobek naszych przodków. Napisz rozprawią, w której ustosunkujesz się do
tej opinii. Odwoł aj się do trzech przyk ładów osiągnięć cywilizacyjnych ( jednego z arkusza
i dwóch własnych ).
Tak sformu ł owanemu poleceniu odpowiadały przyjęte i obowiązujące kryteria m . in.
w zakresie realizacji tematu:
tekst we fragmentach zgodny z tematem - 1 p.
- przywołanie przykładu z arkusza - 1 p.
- posłu żenie się tym przykładem w celu uzasadnienia tezy - 1 p.
- podanie dwóch własnych przykł ad ów - 1 p.
- pos łu żenie si ę co najmniej jednym z nich do uzasadnienia tezy - 1 p.
Trzecioklasi ści przystępujący do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
nie mieli na ogół trudnoś ci z pobie żnym zrozumieniem tematu . Aż 83% ucznió w zredagowa ł o
teksty we fragmentach będące zgodne z tematem . Dane dotyczące ł atwości pozosta łych kryteri ów świadczą jednak o tym, że uczniowie na ogół nie potrafią określić umiejętności wynikających z zapisu polecenia. Wprawdzie 60% ucznió w przywo ł a ł o przykł ad z tekstu źró d ł owego, za pomocą którego można uzasadnić postawioną w temacie zadania tezę, jednak tylko
47% ca ł ej populacji potrafił o wykorzystać podany przykł ad w celu uzasadnienia tezy. Analiza
powy ższego kryterium w przypadku ucznió w przystępujących do egzaminu gimnazjalnego na
terenie dzia ł alności OKE w Krakowie musi być jeszcze uzupe łniona o informację, że we
wcześ niejszych badaniach kompetencji uczniowie VIII klas szkół podstawowych redagowali
d łuższe wypowiedzi pisemne wł aś nie na podstawie tekstów źró d ł owych. Stąd odwoł anie do
tekstu źró d ł owego w przypadku uczni ó w wojew ó dztwa ma ł opolskiego mogł o mieć charakter
czysto mechaniczny, wynikający z utrwalenia nawyku korzystania z materia ł u źród ł owego
zamieszczonego w arkuszu podczas ć wiczeń przygotowujących do egzaminu zewnętrznego, a
niekoniecznie z dog łębnej analizy polecenia pod względem określonych w nim wymagań.
Fakt ten wydaje się potwierdza ć realizacja kolejnego kryterium. Tylko co drugi uczeń
potrafi ł poda ć dwa przykł ady osiągnięć cywilizacyjnych spoza tekstu źród ł owego
i wykorzystać je w celu uzasadnienia tezy.
Polecenie do zadania 29. wymaga ł o od ucznió w wykazania się nie tylko umiejętnościami, ale ró wnież konkretną wiedzą. Należy więc przyjąć, że istnia ł a pewna grupa uczni ó w ,
która nie poda ł a przykł adu osiągnięcia cywilizacyjnego spoza testu ze wzgl ędu na brak wiedzy na ten temat. Jednak analiza punktacji przyznanej uczniom za poszczegó lne kryteria w
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zakresie realizacji tematu pozwala również na sformu łowanie hipotezy dotyczącej braku
świadomości wś ró d uczniów, że zapisy w poleceniu dotyczą kryteriów oceny, czyli możliwoś ci uzyskania lub utraty punktu.
Odgrywający ważną rolą w ramach WSO przedmiotowy system oceniania może zatem
sprawniej funkcjonować, jeżeli zapisy w nim umieszczone będ ą mia ły charakter kryterialny,
określający, co uczeń potrafi zrealizowa ć. Taka forma zapisu u ł atwi nauczycielowi redagowanie informacji zwrotnej dla ucznia o jego osiągnięciach lub brakach oraz pozwoli na podjęcie dzia ł a ń zaró wno przez ucznia, jak i przez nauczyciela, zmierzających do podniesienia poziomu kszta łcenia i samokszta ł cenia . Takie zapisy pomogą nauczycielowi w redagowaniu
wartościowych dla niego i dla ucznia informacji zwrotnych po ocenie pracy stanowiącej rozwi ązanie konkretnych zadań
Dzięki kryterialnemu charakterowi komentarza uzasadniającego ocenę, nauczyciel
może wyeliminowa ć błędy zawarte w poleceniu oraz modyfikować polecenia w taki spos ób,
aby rzeczywiście bada ły one umiejętności wybrane przez nauczyciela dla danych potrzeb oraz
przekazywa ł y uczniowi zrozumiały komunikat o stopniu zrealizowania umiejętnoś ci okreś lonych w poleceniu. Wprowadzenie kryterialności do szkolnej codzienności pozwoli konsekwentnie i stale diagnozowa ć osiągnięcia ucznia oraz metody nauczania przyjęte przez nauczyciela danego przedmiotu. Dyscyplinuje pracę nauczyciela i ucznia oraz umożliwia dokonanie bieżącej modyfikacji przyjętych metod nauczania.
A oto przykł ad tematu zadania ze szkolnej codziennoś ci, kt óre może zosta ć opatrzone
kryterialnym komentarzem kierowanym jako informacja zwrotna dla ucznia:

.

W czasie wakacji odbyłeś ciekawy zabytek. Opisz go tak, aby zachęcić innych do jego
poznania.

-

Wymagania stawiane uczniowi w tak sformu ł owanym poleceniu mogi przekłada ć się
na następujące czynności podlegające ocenie jego pracy w zakresie realizacji tematu:
przedstawienie sytuacji „odkrycia zabytku,”
opis zabytku,
opis wraże ń wyniesionych z kontaktu z dziełem sztuki,
wymienienie wartoś ciowych szczegółó w,
sł ownictwo oceniające.

Wskazanie wyżej wymienionych kryteri ó w w komentarzu kierowanym do ucznia po
ocenie jego pracy pozwoli mu uświadomić sobie, któ re z element ów polecenia zostały w jego
wypowiedzi pominięte oraz zmusi do zastanowienia się, jak szczegół owo zanalizowa ł polecenie pod względem wymagań określonych w temacie zadania. Oczywiście recenzja pracy nie
powinna ograniczać się do sposobu realizacji tematu , ale musi również uwzględnia ć kompozycję pracy oraz poprawność językową, czyli te elementy, do któ rych w rzeczywistości
szkolnej najczęściej ogranicza się komentarz kierowany do ucznia.
Warto zastanowić się również nad formą informacji zwrotnej w celu troski o jej najbardziej funkcjonalny charakter. Być może dla uczni ó w bardziej czytelny będzie zapis
w punktach poszczególnych umiejętności od recenzji w postaci tekstu ciągłego. Można kryte
ria oceny umieści ć w tabeli, w kt ó rej stopień opanowania umiejętności będzie skalowany
punktowo lub wartościująco.

-

Z analizy ł atwości poszczegó lnych czynności badanych poprzez zastosowanie zadań
rozszerzonej odpowiedzi w egzaminie próbnym i w egzaminie w ł aściwym w roku szkolnym
2001/2002 wynika, że istnieje grupa czynności opanowanych przez ucznió w najsł abiej. Nikł a
zmiana w zakresie wartości ł atwości tych czynności między egzaminem próbnym,
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a wł aś ciwym potwierdza fakt znany z doświadczenia nauczyciela, że są to sprawności, któ rych uczeń nie nabędzie w ramach ć wiczeń zaplanowanych dla potrzeb jednego semestru czy
roku szkolnego, ale wymagają one konsekwentnego realizowania w ramach procesu dydak tycznego w ca łym etapie kszta ł cenia. W przypadku umiejętności badanych za pomocą zadań
otwartych te najsł abiej opanowane dotyczą poprawnego posługiwania się językiem polskim w
zakresie reguł gramatycznych oraz ortograficznych i interpunkcyjnych.
Tabela 1 . Poró wnanie ł atwości czynności związanych z redagowaniem zadania RO w egzaminach zewn ętrznych
w roku szkolnym 2001/2002

Łatwoś ci poszczegó lnych czynności
Egzamin gimnazjalny Redagowanie wypo- Redagowanie wypo- Redagowanie wypow części humaniwiedzi poprawnej pod wiedzi poprawnej pod wiedzi poprawnej pod
względem ortogra- względem interpunkstycznej
względem językoficznym
cyjnym
wym
0,16
0 ,18
0 ,18
Październik 2001
0,24
0,26
Maj 2002
0,20
Oczywiście, ma o jest os ób, które współcześ nie wypowiadają się bez naruszenia tych
regu ł w najdrobniejszym chociaż zakresie. Zestawienie powyższych danych dowodzi jednak,
że warto podnosić poziom kszta ł cenia w zakresie najsłabiej opanowanych czynności.
Kryteria egzaminacyjne obowiązujące uczniów są zawsze jasno określone i wymagają
odpowiedniej dyscypliny wypowiadania się od zdającego. Wś ró d problemów, jakie uświadomiły egzaminy zewnętrzne w częś ci humanistycznej, najbardziej istotną wydaje się umiejętność jasnego precyzowania myśli. Aby uczeń m ógł się poprawnie posługiwać językiem pol skim w celu wyrażania swoich myś li stanowiących odpowiedź na dane polecenie, powinien:
mieć świadomość oczekiwa ń określonych w poleceniu (istotną rolę odgrywa tu wyżej
wspominany komentarz w informacji zwrotnej),
zna ć regu ł y językowe,
- posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie poruszanego tematu (niekoniecznie zdobytą
w trakcie edukacji, ale ró wnież po przeanalizowaniu tekst ó w źró dłowych).

-

Warto utrwala ć w ramach procesu dydaktycznego następujące zasady redagowania odpowiedzi:
- wiem, co powinienem przekazać (wybór odpowiednich treści dotyczących tematu zapisanego w poleceniu );
wiem, w jaki spos ób przekaza ć informację:
• odczytuję i identyfikuję formę wskazaną w poleceniu (zapisz w jednym zdaniu, za
pomocą równoważników zdań, napisz ogł oszenie, rozprawkę, itp.),
o
wybieram odpowiednie środki językowe,
- redaguję odpowiedź:
o
koryguję odpowiedź w świetle obowiązujących regu ł językowych.

Opisane czynności są trudne i wiadomo, że nie wszyscy uczniowie będ ą w stanie je
opanować w zakresie pozwalającym na odniesienie sukcesu egzaminacyjnego. Rozmowy
z uczniami, zestawienie wyników egzaminu z ocenami koń coworocznymi oraz analiza prac
uczniowskich przez egzaminatorów pozwalają stwierdzi ć, że w niektórych szkołach nadal
pokutuje styl nauczania, w którym o ocenie ucznia nie decyduje jakość wypowiedzi, ale ilość
zapisanych linijek, natomiast w przypadku strony językowej wypowiedzi brak umiejętności
dostosowania środków językowych i stylu do okreś lonej w temacie formy. Stąd w rozprawce
redagowanej przez ucznia pojawiają się: sformu ł owania o charakterze metaforycznym, wieloznaczne związki wyrazowe, kolokwializmy, kt óre wymagają dużo większej umiejętności po-
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prawnego stosowania reguł językowych oraz większej dojrza ł oś ci ni ż ta, jaką prezentuje
przeciętny gimnazjalista. W odpowiedziach zredagowanych do zadań krótkiej odpowiedzi
występują natomiast sformu ł owania, które muszą być oceniane na podstawie domysłó w, „co
autor miał na myśli .”
Dyscyplinowanie wypowiedzi ucznia zaró wno pod względem treściowym, jak
i językowym wydaje się najbardziej pilną potrzebą współ czesnego gimnazjum w zakresie
kszta ł cenia humanistycznego. Nie można w tym przypadku posługiwa ć się często pojawiającym się argumentem dotyczącym niszczenia indywidualności mł odego czł owieka. Utrwalenie
podstawowych umiejętności może jedynie wspom ó c ucznia w realizowaniu zadań w spos ób
oryginalny, odbiegający od schematycznych rozwiąza ń. Duże znaczenie w tym zakresie ma
komentarz uzupe łniający ocen ę pracy ucznia, który może wspomóc jego przygotowanie do
precyzyjnego redagowania odpowiedzi nie tylko w zakresie treś ci, ale ró wnież pod względem
poprawności językowej. W codziennej pracy nauczyciela warto zada ć sobie trud podpowiedzenia uczniowi w komentarzu lub ćwiczeniach opracowanych na podstawie najczęściej powtarzających się błędów trafniejszych i bardziej precyzyjnych rozwiąza ń dotyczących doboru
środkó w językowych zaró wno w przypadku pojedynczych fragmentów wypowiedzi, jak i w
kontekście zwrócenia uwagi na różne ich funkcjonowanie w zależności od formy określonej
w poleceniu.
Ze względu na zł ożony charakter zagadnienia uwarunkowanego między innymi ś rodowiskowo (w niektó rych typach ś rodowisk mogą pojawi ć się błędy mające odmienny charakter ni ż w innych) warto wykorzysta ć w celu modyfikacji przyjętych metod kszta ł cenia
doś wiadczenia egzaminatoró w, którzy w ramach swej pracy w maju 2002 mieli okażę oce
niać dość dużą liczbę prac pochodzących z innej szkoły, innego powiatu.

-

2 . UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

W chwili wprowadzania w życie reformy oś wiatowej wiele razy poruszano kwestie
szansy na wyró wnanie różnic w poziomie wykszta łcenia dzieci ze szkół miejskich, wiejskich
oraz z dużych miast. Rozmowy z nauczycielami zaangażowanymi jako egzaminatorzy oraz
jako osoby przygotowujące uczni ó w do egzaminu gimnazjalnego ś wiadczą o tym, że owo
wyrównywanie szans najczęściej bywa rozumiane jako dostosowanie poszczególnych zadań
egzaminacyjnych do możliwości ucznió w z różnych środowisk. Tymczasem to analiza jakościowa wynikó w egzaminu gimnazjalnego stwarza przede wszystkim możliwość podniesienia
poziomu kształ cenia, a tym samym wyrównania szans mł odzieży w procesie edukacji.
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać organy prowadzące oraz wszelkie instytucje
wspierające pracę nauczycieli. Przekazywanie im informacji zwrotnej na temat wynikó w egzamin ów zewnętrznych i opracowywanie analizy jakościowej tych wynikó w pozwala na wyci ąganie wnioskó w dotyczących przyjętych metod kszta łcenia oraz akcentowanych w procesie dydaktycznym treś ci nauczania .
W celu analizy roli uwarunkowań środowiskowych wybrano losowo 30 szk ół
z miejscowości poniżej 10 tysięcy mieszka ń c ó w z wojew ó dztwa lubelskiego, ma ł opolskiego
i podkarpackiego. Placó wki te dysponują podobnymi warunkami: są często jedynym gimnazjum w gminie, mają liczbę ucznió w wahającą si ę od 70 do 120, a tym samym liczbę oddzia łó w od 3 - 5. Poró wnanie ś redniej łatwoś ci zada ń otwartych w poszczegó lnych szkoł ach una oczni ł o niekt ó re z problemów mł odzieży pochodzącej z miejscowości poni żej 10 tysięcy
mieszka ń ców wynikające między innymi z przyjętych metod kszta ł cenia oraz akcentowania
niektórych treści nauczania .
Analiza wskaźnika łatwości poszczególnych zadań otwartych względem wartoś ci tego
kryterium dla gminy, powiatu i wojew ództwa ukazuje ogromne dysproporcje między szkoł ami w obrębie poszczególnych jednostek administracyjnych nie tylko w zakresie redagowania
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d łuższych wypowiedzi, ale również w nauczaniu rozwijającym umiejętność odczytywania
tekstu ikonograficznego oraz przyswajania informacji z dziedziny szeroko pojętej sztuki i
historii kultury.
Problemy uczni ów ze szkół z ma łych miejscowoś ci można zdiagnozowa ć poprzez analizę wynikó w z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej dotyczących
trzech zadań:
zad . 21 . - Siedz ące postacie ( w obrazie G. de Chirico - Dwóch archeologów ) są podobne
do posągów. Wyjaśnij , co świadczy o tym podobieństwie.
- zad. 22. - Dlaczego archeolodzy> (na wyżej wymienionym obrazie) nie mają twarzy,
a miniatury zabytków przesłaniają ich ciała?
- zad. 23. - Na trzech fotografiach przedstawiono przykłady dzieł nawiązujących do sztuki
egipskiej , greckiej i rzymskiej (piramidę stojącą przed Luwrem w Paryżu, Wielki Ł uk
w dzielnicy La Defense w Paryż u, Kolumnę Zygmunta III Wazy w Warszawie). Jaką
funkcją pełniły w starożytności obiekty architektoniczne, które zainspirowały twórców?
Rysunek 1. Procent szk ól z miejscowości o liczbie poniżej 10 tys. mieszkań có w z wynikami niższymi
od wynikó w powiatu
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Rysunek 2. Procent szk ół z miejscowości o liczbie poniżej 10 tys. mieszkańców z wynikami niższymi
od wynik ó w wojew ództwa
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Z przedstawionych wykres ów można odczytać, że dla ucznió w z większości spośró d
badanych szkół, zadania od 21. do 23. w arkuszu: Lądy archeologów okaza ły się wyjątkowo
trudne. Łatwoś ci wymienionych zadań w przypadku wyników ca łej szkoły często nie przekraczały poziomu 0,30, a nawet 0,20. Wś ród analizowanych szkół znalazł a się i taka, w któ rej
wyniki zadania 23. nie przekroczy ły ł atwości 0,00 i taką samą wartość mia ł wskaźnik dla całej gminy (!).
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W celu unaocznienia problemu można poró wnać liczbę szkół zróżnicowanych ś rodowiskowo (z ma łych miast - z liczbą mieszkań ców do 50 tysięcy, z ma łych miejscowości oraz
du żych miast ).
Z dziesięciu losowo wybranych szk ół mieszczących się w ma łych miastach w 7 uczniowie
uzyskali wyniki wyższe od wynikó w gminy, wojew ództwa lub powiatu w zdaniach od 21 .
do 23.
° Z dziesięciu losowo wybranych szkół z dużych miast:
w 5 uczniowie uzyskali wynik wyższy od gminy, powiatu lub województwa
w przypadku zad. 21,
- w 7 uczniowie uzyskali wynik wyższy od gminy, powiatu lub województwa
w przypadku zad . 22,
- w 4 szko łach uczniowie uzyskali wynik wyższy od gminy, powiatu lub województwa
w przypadku zad . 23.
Podane dane ulegają znacznym zmianom w przypadku szkół z miejscowoś ci do 10 tysięcy
mieszka ńców. Podobnie z dziesięciu losowo wybranych szkół:
- w 2 uczniowie uzyskali wynik wyższy od gminy, powiatu lub województwa
w przypadku zad. 21 . i 23.
tylko w 1 uczniowie uzyskali wynik wyższy od gminy, powiatu lub wojew ó dztwa
w zadaniu 21.
Q

Tabela 2. Liczba szk ół z uwzględnieniem uwarunkowań ś rodowiskowych , kt ó rych wyniki w przypadku zad. 21.,
22., 23. są wy ższe od wynik ó w w gminie, powiecie lub wojewó dztwie

Liczba szkół spośród 10 losowo wybranych
z ma łej miejscowoś ci
Liczba szkół spośród 10 losowo wybranych
z ma łego miasta
Liczba szkół spoś ród 10 losowo wybranych
z dużego miasta

Wynik szkoły w)fiszy do wyniku gminy, powiatu ub wojew ództwa
Zad. 21.
Zad. 22.
Zad. 23.

2

1

2

7

7

7

5

7

4

Powyższa analiza upoważnia do wyciągnięcia następujących wniosków:
1 . W szkoł ach mieszczących się w miejscowoś ciach z liczbą poni żej 10 tysięcy mieszkań
ców wydaje się koniecznym uwrażliwienie nauczycieli na realizowanie zagadnień umoż
liwiających wprowadzenie korelacji przedmiotowej.
2. Mł odzie ż ze szkół w ma łych miejscowościach ma utrudniony kontakt z dzie ł ami sztuki
zwł aszcza bezpoś redni. Dlatego też dobrze by ł oby stwarza ć w procesie edukacji sytuacje,
w któ rych ten brak możliwoś ci częstego obcowania z dzie ł ami sztuki zostanie zrekompensowany przyjętymi przez nauczyciela metodami pracy (np. praca z reprodukcją, ilustracją
ksi ążkow ą, zdjęciem, pokaz filmu dydaktycznego)
3. Warto akcentować w treściach nauczania rolę dzieł sztuki, ich znaczenie dla kultury
i tradycji dorobku cywilizacyjnego wł asnego narodu.
Nauczyciele szkół mieszczących się w ma łych miejscowościach mają bardzo trudne
zadanie. Często rzeczywistość, w jakiej pracują, stawia przed nimi konieczność wyboru: czy
nauczyć ucznia poprawnie czytać i pisać, czy rozwija ć jego twórczą aktywność. Dylemat ten
wydaje się opierać na pytaniach retorycznych, gdyż ze wzgl ędu na konieczność podjęcia
przez ucznia dalszej edukacji niezbędne jest posiadanie przede wszystkim podstawowych
umiejętności. Warto jednak pamiętać, że w dobie reformy niejednokrotnie w danej gminie nie
ma szkoły ponadgimnazjalnej, do której może uczęszczać ucze ń. Szkoły takie często miesz-

-
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czą si ę w miastach powiatowych. Duże dysproporcje między wynikami szkoły, a wynikami w
danym powiecie są zatem niepokojące, gdy ż ś wiadczą o tym, że wielu spośród uczni ó w danej
szkoły ze względu na brak okreś lonych umiejętności nie będzie mogł o podjąć nauki w wybranej (często wymarzonej) szkole lub też nie będzie osiąga ł o w wybranej szkole ponadgim nazjalnej wynikó w odpowiadających ich możliwościom. Dodatkowym argumentem przema
wiającym za zaktywizowaniem metod pracy z uczniami w szko ł ach z ma łych miejscowości
jest fakt, że wś ród badanych szkół znajdują się i takie, kt ó re stanowią przysł owiowy wyjątek
potwierdzający regułę. Wyniki egzaminu pozwalają nauczycielom z tych szkół przeżywać
chwilę niemałej satysfakcji, gdyż porównanie wynik ów egzaminu gimnazjalnego w części
humanistycznej wyraźnie uwidocznia wyższe wartoś ci ł atwości większoś ci z zada ń otwartych
od ś redniej ł atwości tych samych zadań w gminie powiecie, a nawet w wojew ództwie.
Na podstawie analizy jakościowej wynikó w egzaminu zewnętrznego dla cał ego
powiatu można więc opracować wykaz wnioskó w do planowania procesu dydaktycznego
w gimnazjum, kt óre pomogą nauczycielom wdrażać metody pozwalające na podniesienie
jakości kszta ł cenia w ich szkole.

-

3. INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWN ĘTRZNEGO A PODNOSZENIE
JAKOŚCI PRACY SZKOŁ Y
Wyniki egzaminu zewnętrznego są jednym z wielu kryterió w oceny pracy szkoły, ale
w opinii ś rodowiska lokalnego - zw łaszcza rodzicó w - często odgrywają najważniejszą rolę.
Dlatego ich odpowiednia analiza może mieć du że znaczenie w budowaniu dobrego imienia
szkoły. „Informacje o rezultatach z egzaminu wraz z innymi danymi zgromadzonymi w cągu
(...) trzech lat (kszta ł cenia w gimnazjum ) mogą dostarczyć podstawy do podjęcia ważkich
1
decyzji , istotnych dla planowania strategicznego w plac ó wce. ”
Dokł adne zbadanie relacji między ś redni ą ł atwości ą poszczególnych zadań
w wynikach przekazanych szkole pozwoli na sformu ł owanie wniosk ó w, dotyczących pracy
ca łego zespo łu przedmiotowego, a takie same dzia ł ania podjęte w przypadku wyników po1

szczegó lnych klas umoż liwiają modyfikację przyjętych metod nauczania przez poszczegól nych nauczycieli.
Wa żną rolę w przeprowadzeniu takiej analizy odgrywa ustalenie przyczyn występowania zauważonego zjawiska związanego z niższymi wynikami ucznió w danej szkoły w egzaminie zewnętrznym.
Tabela 3, Wyniki szko ły XYZ z uwzględnieniem ł atwości zadań otwartych

Średnia łatwość

Szko ł a XYZ
Gmina
Powiat
Wojew ództwo
OKE w Krakowie

Zad.21. Zad.22. Zad . 23. Zad .24. Zad .25. Zad.26. Zad .27. Zad .28.
0,69
0,65
0,58
0 ,22
0,59
0 ,26
0 , 15
0 , 20
,
,
0,65
,
,
69
0
58
,
59
0
0
,
22
26
0
0
0
15
0,20

0,30
0,30
0,31

0,35
0,37
0,34

0,30
0,27
0,28

0,74
0,74
0,72

0,40
0,39
0,40

0,52
0,54
0,52

0,59
0,60
0,60

0,60
0,57
0,59

IZad.29.
0,48
0,48
0,44
0,45
0,47

Analiza wyników zamieszczonych w powyższej tabeli stwarza moż liwość sformu łowania hipotez dotyczących zarówno przygotowania ucznió w tej szko ły do egzaminu gimnazjalnego, jak i scharakteryzowania przyjętych przez nauczycieli metod kszta ł cenia.

1

M . IC. Szmigel. H . Szaleniec, Egzaminy zewnętrzne , Krak ó w 2001 , s.12.
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powiatu, województwa czy ca ł ego obszaru objętego dzia ł alności ą OKE w Krakowie .
Wszystkie zadania badające umieję tnoś ci z I obszaru standard ó w mają ś rednie ł atwoś ci
ni ższe ni ż odpowiednie wska źniki dla powiatu i wojewó dztwa, a nawet ca ł ego obszaru.
Warto wi ęc zastanowi ć si ę nad dostosowaniem metod pracy w taki spos ó b, aby umoż li wia ł y uczniom harmonijny rozw ój w zakresie umieję tnoś ci charakterystycznych dla
przedmiot ó w humanistycznych.
2. Proporcjonalnie niskie ś rednie ł atwości zada ń: 23., 24. i 25. mogą ś wiadczy ć o tym , że
uczniowie nie mają utrwalonej podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotó w humanistycznych ( nie znają cech charakterystycznych dla sztuki antycznej, nie znają pojęcia metafory,
nie potrafi ą wyszukać informacji w tek ście na zadany temat ). Warto zmodyfikować zatem
metody nauczania, a przede wszystkim oceniania, aby uwzgl ędnia ł y one w wi ę kszym
stopniu umieję tności zwi ązane z odnoszeniem si ę do praktyki zdobytej wiedzy w ramach
nauczania przedmiot ó w humanistycznych .
3. Niska ś rednia ł atwość zada ń 21., 22., 23 upoważnia do sformu łowania postulatu zwrócenia uwagi na wię kszą korelację przedmiotową na zajęciach z ję zyka polskiego i sztuki
oraz zaktywizowania metod polegających na pracy z różnego typu tekstami ikonograficznymi.

Zestawienie wynikó w tej szko ł y z wynikami osi ąganymi przez uczni ó w w gminie pozwalają na wysuni ęcie hipotezy , że jest to jedyne gimnazjum w tej gminie. Uczniowie nie mają
wi ęc szansy wyboru innej szko ły . Tym bardziej warto zatem zadbać o jakość kszta ł cenia oraz
modyfikację przyję tych metod nauczania w celu wyrównania szans m łodzieży uczącej si ę w
tej placówce. Może warto ró wnież zastanowić si ę nad wprowadzeniem w rzeczywistość szkoły XYZ zasad zdrowej rywalizacji ( np. opracowanie konkursó w przedmiotowych czy mię
dzyprzedmiotowych w zakresie przedmiotó w humanistycznych ).
Ka żda szko ł a ma swoje indywidualne potrzeby, dlatego to przede wszystkim nauczyciele
mogą dokonać trafnej analizy wynik ó w egzaminu swoich uczni ó w.

-

Oto przyk ł ad wynik ó w kolejnej szko ł y - tym razem z ma ł ego miasta:
Tabela 4 . Wyniki szko ł y ZYX z uwzgl ę dnieniem ł atwości zadań otwartych

Ś rednia ł atwość
Zad . 21. Zad .22. Zad.23. Zad .24. Zad.25. Zad .26. Zad . 27. Zad.28. Zad.29.
0,37
0, 28
0,85
0,62
0,44
0,48
0,63
0,72
0,54
Szko ł a ZYX
0,42
0,37
0,44
0,38
0,81
0,62
0,64
0,68
Gmina
0,54
0,76
0,33
0,39
0,56
0,64
0,34
0,40
0,47
Powiat
0,59
0,27
0,74
0,60
Wojew ództwo 0,30
0,39
0,37
0,54
0,57
0,45
OKE w Kra0,31
0,40
0,34
0,28
0,72
0,52
0,60
0,59
0,47
kowie

Z poró wnania wyników tej szko ły ze ś redni ą ł atwości ą zada ń otwartych dla gminy,
powiatu i województwa wynika, że nauczyciele mogą czu ć satysfakcję z przygotowania
uczni ó w do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Pomimo że s ą to uczniowie
z niewielkiego miasta zadania egzaminacyjne okaza ł y si ę dla nich niejednokrotnie ł atwiejsze
ni ż dla ca ł ej populacji gminy, powiatu czy województwa.
W ś ród prezentowanych wynikó w znajdują si ę jednak dwa zadania, w przypadku kt ó rych wartość ł atwości jest ni ższa:
od ł atwości tego zadania dla uczni ó w w gminie, powiecie - zad. 23.
od ł atwości zadania w gminie, powiecie, wojew ództwie i ca ł ej populacji - zad. 25.
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W celu dokonania diagnozy zagadnienia można si ę zastanowi ć, jak ą wspó ln ą cech ę maj ą
te zadania . Obydwa dotyczą umiejętności z I obszaru standard ó w - czytania i odbioru tekst ó w
kultury . Analiza polece ń i umieję tnoś ci okreś lonych w kartotece umoż liwia wskazanie zakresu problemu: trudnymi zadaniami dla ucznió w szko ł y ZYX okaza ły si ę te, któ rych polecenia
wymaga ły od ucznia odwo ł ania się do praktyki zdobytej wiedzy.
Tabela 5 . Analiza umieję tności na podstawie polecenia i kartoteki testu

Nr
Treść polecenia
zad .
23. Na trzech fotografiach przed stawiono przyk ł ady dzie ł nawiązujących do sztuki egipskiej, greckiej i rzymskiej.
Jaką funkcj ę pe ł ni ł y
w staro żytności obiekty architektoniczne, któ re zainspirowa ł y tw ó rc ów tych
25.

Badana umieję tność

Diagnoza dotycząca
potrzeb edukacyjnych

Uczeń przywoł uje kontekst
Zadania , które okaza historyczny
ł y si ę trudnymi wymaga ł y od ucznia od niesienia si ę
do konkretnej wiedzy

dzie ł ?
W opisie pracy archeologów
poeta wykorzysta ł przenoUcze ń dostrzega ś rodki wyś nie. Wypisz z tekstu jedn ą z razu .
nich.
Warto si ę zastanowić, dlaczego tak trudno by ł o uczniom wybra ć odpowiednie treści

nauczania:
Czy trzecioklasiś ci mieli problemy w trakcie procesu uczenia się z przyswajaniem
wiadomości w ł aś nie z tego zakresu?
Czy by ły to jedyne obszary wiedzy sł abo utrwalonej przez uczni ów (odpowiedzi na to
pytanie może udzieli ć odpowiednia analiza zada ń zamkni ę tych badających umieję tność
odnoszenia si ę do praktyki zdobytej wiedzy )?
Jakie przyczyny spowodowa ły ni ższy stopie ń opanowania tej grupy umieję tnoś ci ?
Jeżeli problem tkwi ł w pracy z uczniami zdolnymi, ale ma ło pracowitymi , to jakimi ś rod kami możemy zach ęci ć m ł odzie ż do systematycznego przyswajania wiedzy ?
W jaki sposó b dostosowa ć metody przekazywania i utrwalania wiedzy w ś rodowisku naszej szko ły?
Tabela 6. Wyniki szko ł y XXX z uwzgl ę dnieniem ł atwoś ci zadań otwartych

Ś rednia ł atwość
Zad.21. Zad.22. Zad.23. Zad.24. Zad.25. Zad.26. Zad.27. Zad.28. Zad.29.
Szko ł a XXX
0,49
0,73
0,52
0,87
0,50
0,80
0,83
0,86
0,69
Gmina
0, 37
0,38
0,37
0, 72
0,41
0,65
0,59
0,64
0,51
Powiat
0, 37
0,38
0,37
0,72
0,41
0,59
0,65
0,64
0,51
Wojew ództwo 0,29
0,26
0,29
0,38
0,66
0,60
0,49
0,58
0,45
OKE w Kra0,31
0,34
0,28
0,72
0,40
0,52
0,60
0,59
0,47
kowie
W ś ró d szkół poddanych analizie pod wzgl ędem wynikó w egzaminu zewn ę trznego
znalazły si ę i takie, których wyniki dają wiele satysfakcji nauczycielom przygotowującym
uczni ó w do egzaminu . Z poró wnania ł atwości poszczegó lnych zada ń otwartych szko ły XXX
z ł atwoś ci ą tych zada ń dla ca ł ej populacji uczni ó w gminy, powiatu i wojew ództwa wynika, że
jest to jedna z wiod ących placó wek w zakresie jakości kszta ł cenia mierzonego wynikami egzamin ó w zewn ętrznych z przedmiotó w humanistycznych . Podnoszenie jakości pracy takiej
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szkoł y w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego może odbywać si ę przez zwró cenie
uwagi na zadania, kt ó re rozwi ązał tylko co drugi ucze ń ( ł atwość oko ło 0,50 ). Poró wnanie
wskaźnika ł atwoś ci tych zada ń dla ca ł ej populacji ucznió w z obszaru dzia ł ania OKE
w Krakowie dowodzi , że dla ucznió w innych szk ół te same zadania ( 21., 22., 23., 25. ) okaza ły
si ę bardzo trudne lub trudne. Warto si ę zastanowi ć, jak przygotować ucznió w do rozwi ązywania tego typu zada ń , jakimi metodami pracować w celu kszta ł cenia i utrwalania umieję tnoś ci badanych za pomocą zada ń o najni ższym wska źniku ł atwości.
Zaprezentowane powy żej sposoby analizy jakościowej wynikó w egzaminu zewn ę trznego mogą stać si ę jednym z ważnych przedsi ę wzi ęć realizowanych konsekwentnie w ramach
wewn ątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Mogą ró wnie ż pom óc nauczycielom w dokonywaniu wyboru form doskonalenia zawodowego podejmowanych dla potrzeb planowania
procesu kszta ł cenia oraz realizowania jego za ł o że ń .

4. ZNACZENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DLA PLANOWANIA
PROCESU DYDAKTYCZNEGO W NOWYM ETAPIE KSZTA ŁCENIA
„Nauczycielom gimnazjum egzamin pozwoli oszacować, w jakim stopniu szko ł a
przyczyni ł a si ę do rozwini ęcia umieję tnoś ci każdego z ucznió w w poró wnaniu z wynikami
sprawdzianu na zako ń czenie poprzedniego etapu edukacji .” 2
Analiza jakoś ciowa wyników egzaminu zewn ę trznego przeprowadzanego na zako ń
czenie poprzedniego etapu kszta ł cenia odgrywa niezwykle istotn ą rol ę nie tylko w charakterze
wskaźnika rozwoju uczni ó w pod wzgl ędem stopnia opanowania poszczegó lnych umiej ę tności, ale ró wnie ż jako kryterium podję cia okreś lonych decyzji dotyczących planowania procesu
dydaktycznego w kolejnym etapie kszta ł cenia.
Nauczyciel danego przedmiotu może zacząć pracę z nowym zespoł em klasowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poró wnanie osi ągni ęć ucznió w uzyskanych na podstawie sprawdzianu pomoże wskaza ć, któ re umieję tności związane z przedmiotem naucza nym w gimnazjum są lepiej opanowane, a któ re wymagają zwrócenia szczegó lnej uwagi w
procesie kszta ł cenia poprzez odpowiednie dostosowanie metod pracy. Weryfikacja dotych czasowego sposobu nauczania opracowana na podstawie analizy wyników egzaminu gimna zjalnego oraz diagnoza potrzeb przyję tych do szko ły pierwszoklasistó w pozwala opracowa ć
optymalny dla ka żdego zespo ł u uczni ó w model kszta ł cenia. Realizacja tego modelu oraz jego
modyfikacja zależnie od aktualnych potrzeb zbadanych za pomocą dobrze funkcjonującego
przedmiotowego systemu oceniania rzeczywiś cie pozwoli okreś li ć, „w jaki sposób szko ł a
przyczyni ł a si ę do rozwini ęcia umiejętności każdego z ucznió w.”
W zacytowanym fragmencie zwrócono uwagę na indywidualizację nauczania. Diagnoza potrzeb edukacyjnych m łodzieży wynikaj ąca z analizy osi ągni ęć uzyskanych
w egzaminie sumującym poprzedni etap kszta łcenia może bowiem dotyczyć nie tylko ca ł ego
zespo ł u klasowego, ale przede wszystkim pojedynczego ucznia. Umożliwia zaplanowanie
pracy zarówno z uczniem najs ł abszym, jak i z uczniem zdolnym - oczywiście jedynie na podstawie wst ę pnych analiz, któ rych konkretne stwierdzenia zapewne ulegn ą weryfikacji
w procesie nauczania, kiedy nast ąpi mo żliwość poró wnania wniosk ó w do pracy dydaktycznej
wynikających z osi ągni ęć egzaminacyjnych ze spostrzeżeniami nauczyciela. Czas poświ ęcony
na tak dog łębną analizę jakościową wynikó w egzaminu zewn ętrznego z uwzgl ę dnieniem indywidualnych potrzeb uczni ó w pozwoli usprawni ć prac ę nauczyciela poprzez możliwość
ś wiadomego planowania procesu dydaktycznego. By ć może zaowocuje ró wnie ż poczuciem
swoistego bezpiecze ń stwa . Umieję tność okreś lenia potrzeb edukacyjnych klasy oraz indywi dualnie - każdego ucznia - może ró wnież wspom óc tak trudne w dzisiejszych czasach budo-

-

:

Ibidem , s. 12.
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wanie autorytetu zawodowego nauczyciela, a jeżeli zaplanowany mi ędzy innymi na podstawie wyników egzaminu zewn ę trznego proces dydaktyczny przyczyni si ę do rozwoju m ł odego
czł owieka, to sukces edukacyjny będzie polega ł tak że na zwi ę kszeniu poczucia w ł asnej wartości ucznia oraz w ró wnej mierze nauczyciela.
Analiza jakoś ciowa wyników zewn ętrznych z poprzedniego etapu kszta ł cenia wydaje
niezwykle cenna na każdym szczeblu edukacji. Warto pami ęta ć, że ś wiadomie kieę
zatem
si
ruj ąc rozwojem poszczególnego ucznia, ca ł ego zespo ł u , każdy nauczycie! d ąży do podniesie
nia jakoś ci pracy swojej szko ły .

-

ZAKOŃCZENIE
Szko ł a jest organizacją uczącą si ę. Podstawowe zadanie w tym zakresie to planowanie
procesu dydaktycznego. Nie jest to ł atwe przedsi ę wzi ę cie mi ędzy innymi ze wzgl ę du na konieczność sta ł ej weryfikacji przyję tych za ł oże ń podyktowanych zmianami elementó w wp ł ywających na podjęcie decyzji dotyczących metod kszta ł cenia, program ó w nauczania, przyjęcie okreś lonego modelu wychowywania. Szansę zaplanowania optymalnego dla danej placó wki procesu dydaktycznego stwarza wnikliwa analiza umoż liwiaj ąca zaobserwowanie
zmian czynnikó w mających wp ływ na nauczanie w konkretnej szkole.
Rys. 3. Czynniki wp ł ywające na planowanie procesu dydaktycznego

znajomość akt ów prawnych , a przede wszystkim:
Ustawy o systemie
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Niezmiernie ważna w przygotowaniu do realizowania tak trudnego zadania, jak planowanie procesu dydaktycznego wydaje si ę możliwość sformu ł owania konkretnych wnioskó w oraz ich konsekwentne wdra żanie. Analiza jakoś ciowa wyników egzaminu zewn ętrznego dostarcza niezwykle bogatych informacji o uczniach , pozwala dokonać weryfikacji przyjętych program ó w nauczania, metod kszta ł cenia, wskaza ć akcentowane ( ś wiadomie lub nie )
treści nauczania . To obszerny materia ł stanowi ący podstaw ę ewaluacji pracy szko ły w zakresie przyjętego modelu kszta ł cenia.
Zaprezentowane powy żej wybrane propozycje sposobu analizowania wynikó w egza
minacyjnych zosta ły opracowane na podstawie tylko jednej informacji dotyczącej osi ągni ęć
uczni ów - wskaźnika ł atwości zada ń . Na pewno na jego podstawie można sformu ł ować jeszcze inne wnioski dotyczące diagnozowania potrzeb edukacyjnych :
szkół mieszczących się w obrę bie danej jednostki administracyjnej,
konkretnej szko ły,
możliwości danego zespo ł u klasowego,
- każdego ucznia.

-

-
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