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1.	 Panie	Dyrektorze,	jest	Pan	wieloletnim	
nauczycielem,	byłym	dyrektorem	szkoły	i		już	dru-
gą	kadencję	pracownikiem	administracji	samo-
rządowej.	Jak	z	tej	perspektywy	widzi	i	ocenia	Pan	
lubelską	edukację?		Co	nowy	rok		przyniesie		ucz-
niom	i	nauczycielom	z	województwa	lubelskiego?

Rzeczywiście, moja zawodowa aktywność 
już od 26 lat związana jest z edukacją widzia-
ną z różnych perspektyw, choć nie wszystkich, 
bo na przykład nie mam doświadczenia oglądu 
spraw od strony nadzoru pedagogicznego, jedynie 
w zakresie sprawowanym przez dyrektora szkoły. 
Na pewno dzisiejszy stan edukacji w naszym regio-
nie, podobnie jak w całym kraju, znacznie różni 
się od tego sprzed transformacji ustrojowej, a jed-
ną z tych zasadniczych różnic widzimy w zakre-
sie autonomii szkoły, czy dynamicznym rozwoju 
oświaty niepublicznej. Niektóre zmiany w lubel-
skiej oświacie widać gołym okiem, bo dotyczą 
znakomitej poprawy warunków lokalowych i sta-
nu wyposażenia naszych placówek oświatowych. 
Jeżdżąc po województwie praktycznie w każdej 
gminie można podziwiać piękne obiekty szkolne, 
nierzadko z nowoczesną infrastrukturą sportową 
w postaci hal sportowych, basenów, boisk wielo-
funkcyjnych, w tym słynnych „Orlików”, których 
na terenie naszego województwa powstało już 
ok. 100. Myślę, że słowo sukces w tym material-
nym wymiarze rozwoju oświaty w naszym regionie 
nie będzie nadużyciem, a stoi za tym postawa wielu 
lokalnych samorządów, które edukację w swoich 
strategiach rozwoju traktują naprawdę prioryteto-
wo. Samorządy te potrafią skutecznie pozyskiwać 
środki finansowe z różnych programów krajowych 
i unijnych, także w ścisłej współpracy z samorzą-
dem wojewódzkim. Oczywiście do pełnej satys-
fakcji jest jeszcze daleko, a białych plam wciąż 
za dużo. W wymiarze natomiast tym zasadniczym 
dla oświaty, bo dotyczącym poziomu osiąganych 

Jakość	w	placówce	oświatowej

Rozmowa z Panem Markiem Sikorą – zastępcą 
dyrektora ds. edukacji w Departamencie Kultury, 

Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

wyników nauczania, dziś badanych egzaminami 
zewnętrznymi, wiemy, że nasze dzieci i młodzież 
nie odbiegają od swoich rówieśników z innych 
części kraju, a często wypadają znacznie lepiej. 
Jedno należy jednak mocno podkreślić, że cel 
oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych  
pozostaje od zawsze niezmiennie ten sam i doty-
czy z jednej strony wyposażenia uczniów w odpo-
wiedni zasób wiedzy na danym etapie kształcenia, 
a z drugiej - zapewnienia im warunków do har-
monijnego osobistego rozwoju i, co nie mniej 
ważne, kształtowania postaw społecznego zaan-
gażowania, budowania relacji z innymi w oparciu 
o szacunek do drugiego człowieka, niwelowanie 
zachowań agresywnych i braku tolerancji. Po pro-
stu skupienie się na dobrym wychowaniu. Wiem,  
że w wielu szkołach naszego regionu do oddziały-
wań wychowawczych przywiązuje się ogromną wagę 
i, miejmy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli  
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i w tym obszarze odnotować znaczną poprawę. 
Obszar wychowania młodego pokolenia pozosta-
je jednak wciąż poważnym wyzwaniem, nie tylko 
oczywiście dla środowisk związanych z oświatą, 
ale całego społeczeństwa. A co przyniesie nowy rok 
szkolny? Mam nadzieję, że będzie to rok dalszego 
systematycznego i zrównoważonego rozwoju edu-
kacji w naszym regionie, spokojnego wdrażania 
kolejnego etapu reform i doskonalenia systemu, 
podnoszenia rangi zawodu poprzez wymierne, 
bo finansowe zwiększenie uposażenia nauczycieli. 
Będzie to również rok dalszej poprawy material-
nych warunków funkcjonowania szkół i placówek 
wszystkich typów, dzięki m.in. znacznym środkom 
przeznaczonym na ten cel w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. 
Myślę więc, że jest wiele przesłanek, które pozwa-
lają optymistycznie spojrzeć w przyszłość.

2.	 Jaka	 jest	 obecna	 kondycja	 i	 jakie	 są	
najbliższe	perspektywy	jednostek	oświatowych	
podległych	Marszałkowi	województwa?

Przypomnę tylko, że Województwo Lubelskie 
jest organem prowadzącym dla placówek o zna-
czeniu regionalnym, tj. nauczycielskich kole-
giów języków obcych (Zamość, Chełm, Puławy), 
kolegium pracowników służb społecznych (Lub-
lin), medycznych studiów zawodowych (Lublin, 
Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Puławy, Łuków, 
Parczew, Biłgoraj, Janów Lubelski), szkół specjal-
nych przyszpitalnych i przysanatoryjnych (Lublin, 
Puławy, Krasnobród), bibliotek pedagogicznych 
(Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość wraz 
z piętnastoma filiami) oraz wojewódzkiego ośrod-
ka doskonalenia nauczycieli (LSCDN w Lublinie 
z oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamoś-
ciu i Puławach), tj. razem 21 oświatowych jedno-
stek organizacyjnych. Myślę, że marszałkowskie 
placówki nie mają większych powodów do narze-
kań. Województwo Lubelskie, jako organ prowa-
dzący, stara się zapewnić podległym placówkom 
możliwie najlepsze warunki do funkcjonowania, 
ale też i rozwoju. Jest dużo przychylności i zrozu-
mienie dla potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów 
tak po stronie pana Marszałka dr Krzysztofa Grab-
czuka , pana Arkadiusza Bratkowskiego – członka 
Zarządu Województwa, któremu edukacja bezpo-
średnio podlega, jak również radnych sejmiku 
województwa, szczególnie z komisji zajmującej 
się edukacją. Placówki są dobrze wyposażone 
i wszystkie bez wyjątku zapewniają wysoką jakość 
kształcenia i świadczonych usług, co potwierdza-

ją chociażby wyniki uzyskiwane przez naszych 
uczniów z MSZ na egzaminach z przygotowania 
zawodowego. Okrzepło już na dobre i rozwija 
się w swojej strukturze Lubelskie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Cenione są 
w środowiskach lokalnych biblioteki pedagogicz-
ne i ich filie. Szkoły medyczne i policealna szko-
ła pracowników służb społecznych są w trakcie 
realizacji ( 2009-2011) projektu systemowego 
ze środków Unii  Europejskiej pod nazwą „Zawo-
dowa Przyszłość Lubelszczyzny”, którego wartość 
opiewa na 5 mln zł. Współczesnymi wyzwaniami 
dla naszych kolegiów i szkół jest „walka o klienta” 
z uczelniami wyższymi i dobrze rozwijającym się 
szkolnictwem policealnym publicznym i niepub-
licznym. Obecnie coraz częściej uwaga naszych 
jednostek oświatowych skupia się na przyszłych 
możliwościach rozwoju, do czego punktem odnie-
sienia są zmiany w prawie o szkolnictwie wyż-
szym, czy zapowiedziana reforma szkolnictwa 
zawodowego. 

3.	 W	ostatnich	latach,		w	kontekście	noweli-
zacji	ustawy	o	szkolnictwie	wyższym,		wiele	mówi	
się	o	dotychczasowej	roli		i	przyszłości		nauczyciel-
skich	kolegiów	językowych.	Co	dalej	z	kolegiami		
w		naszym	województwie?

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych 
na terenie naszego województwa odegrały ogrom-
ną, nie do przecenienia rolę, szczególnie w latach 
90-tych ubiegłego wieku, przygotowując szero-
kie kadry nauczycielskie do nauczania języków 
obcych. Nie ma na Lubelszczyźnie zakątka, gdzie 
nie spotkamy absolwentów kolegium chełmskiego, 
puławskiego czy zamojskiego (wcześniej również 
bialsko-podlaskiego). Działalność kolegiów znacz-
nie przyspieszyła proces objęcia dzieci i młodzieży 
szkolnej na terenie naszego województwa ofertą 
nauczania języka angielskiego, niemieckiego czy 
francuskiego. A one same zyskały wysoką mar-
kę. Dziś jednak już wiemy, że formuła kształce-
nia w oparciu o opiekę naukowo – dydaktyczną 
wyższych uczelni, z uwagi na wspomnianą nowe-
lizację ustawy, będącą konsekwencją dostosowy-
wania krajowego systemu szkolnictwa wyższego 
do europejskiego (tzw. proces boloński), ulegnie 
dezaktualizacji w 2015 r. Niestety, obiektywnie 
należy stwierdzić, że czasy, kiedy nasze kolegia 
były oblegane, już minęły. Z szerokiej niegdyś 
oferty kształcenia zainteresowaniem cieszy się 
jeszcze język angielski. Celem naszym jest w tej 
sytuacji znalezienie dla każdego z kolegiów moż-
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liwie najlepszego, racjonalnego rozwiązania, które 
pozwoliłoby zachować i dalej wykorzystywać dla 
potrzeb kształcenia dorobek i doświadczenie  tych 
placówek i zatrudnionych w nich wysokiej klasy 
specjalistów. Konkretne rozmowy prowadzimy już 
z Uniwersytetem Warszawskim w sprawie NKJO 
w Puławach, które ma szansę stać się w przyszło-
ści zamiejscowym ośrodkiem dydaktycznym UW. 
Wierzę, że w przypadku dwóch pozostałych kole-
giów, pojawią się równie korzystne dla tych śro-
dowisk propozycje. Póki co kolegia funkcjonują 
normalnie i skupione są jak dotychczas na odpo-
wiedniej jakości kształcenia. 

4.	 Jak		w	kontekście	współdziałania	z	innymi	
departamentami	Urzędu	Marszałkowskiego	oce-
nia	Pan	wykorzystanie	funduszy	unijnych	przez	
szkoły	i	placówki	oświatowe	regionu?

Fundusze unijne to niesamowita szansa dla 
szkół i placówek oświatowych na realizację działań 
i przedsięwzięć, na które nigdy nie mogłyby sobie 
one pozwolić z powodu braku środków finanso-
wych. W Priorytecie IX POKL, czyli na rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach na lata 
2007 – 2013 Województwo Lubelskie otrzymało 
511 mln euro. Na podstawie miedzy innymi infor-
macji uzyskanych od dyrektora departamentu EFS, 
z zadowoleniem można stwierdzić, że już znaczna 
liczba szkół z terenu całego województwa skorzy-
stała lub korzysta z tych możliwości. W 2010 r. 
ponad 200 szkół podstawowych, gimnazjów 
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne, realizuje projekty rozwojowe. Ze wspar-
cia korzysta ok. 60 ośrodków wychowania przed-
szkolnego. Jedynie gorzej przedstawia się wyko-
rzystanie funduszy unijnych w obszarze szkolni-
ctwa zawodowego. Z 26 mln zł przeznaczonych 
w br. na ten cel wykorzystano dotychczas jedynie 
ok. 10 mln zł. Departament EFS sam więc wycho-
dzi z inicjatywą w kierunku dyrektorów szkół 
zawodowych i samorządów szczebla powiatowe-
go, by  zachęcić ich do większej aktywności. Służą 
temu m.in. konferencje i szkolenia. Na szczęście 
mamy jeszcze trochę czasu, by z pożytkiem wyko-
rzystać całość środków przewidzianych na rozwój 
oświaty w naszym regionie zgodnie z przeznacze-
niem. Wierzę, że damy radę.

5.	 W	2008	roku	odbyła	się	pierwsza	edycja	
„Lubelskiego	programu	pomocy	stypendialnej	dla	
uczniów	szczególnie	uzdolnionych”.	Obecnie	trwa	
nabór	wniosków	o	przyznanie	stypendiów		na	rok	

szkolny	2010/2011.	Czy	uczniowie	i	szkoły	chęt-
nie	sięgają	po	tę	wymierną	pomoc	swoim	wybit-
nym	uczniom,	szczególnie	z	małych	miejscowości		
i	niezbyt	zamożnych	rodzin?

Zainteresowanie stypendiami unijnymi dla 
uzdolnionej młodzieży zarówno wśród gimnazja-
listów jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest 
bardzo duże. W zeszłorocznej edycji zgłoszeń było 
ponad 2 tys. na ok. 400 miejsc. W bieżącej edycji 
po zaostrzeniu kryteriów wpłynęło ponad 500 wnio-
sków i szansa na otrzymanie stypendium znacznie 
wzrosła, gdyż środków wystarczy na przyznanie 
ok. 330 stypendiów. Mając na uwadze utrudniony 
dostęp do wiedzy  młodzieży z małych ośrodków, 
w kryteriach oceny wniosków znalazły się z tego 
powodu dodatkowe punkty. Wierzymy głęboko, 
że właśnie szczególnie tej grupie stypendystów 
pochodzących z małych miejscowości, wsparcie 
to ułatwi dobry start na kolejne etapy kształcenia, 
zgodnie z celem i duchem tego programu. Przy 
okazji dodam, że ten program stypendialny jest 
jednym z wielu realizowanych przez  Wojewódz-
two Lubelskie. Ze środków unijnych realizowany 
jest także program stypendialny dla doktorantów, 
a ponadto programy stypendialne finansowane 
ze środków własnych budżetu województwa - dla 
dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie, 
stypendia sportowe oraz stypendia naukowe dla 
studentów za wybitne wyniki w nauce. 

6.	 Kompetencje	 organu	 prowadzącego,	
a	 organów	nadzoru.	 Jak	 z	 dotychczasowych	
doświadczeń	 oświatowych	 i	 samorządowych	
ocenia	Pan	 funkcjonowanie	systemu	podzia-
łu	kompetencji	w	polskiej	oświacie.	Czy	system	
podwójnego	podporządkowania	dyrektora	szkoły	
sprawdza	się	w	codziennej	praktyce?

Z problemem podziału kompetencji między 
organami prowadzącym i nadzoru pedagogicznego 
mierzyły się wszystkie dotychczasowe ministerial-
ne ekipy od czasu wyodrębnienia oświaty ze struk-
tury administracji specjalnej i przejęcia zadań pro-
wadzenia oświaty przez samorządy. Przypomnę, 
że obligatoryjnie nastąpiło to w przypadku szkół 
podstawowych w 1996 r. a w przypadku szkol-
nictwa ponadpodstawowego w 1999 r. Obecnie 
jesteśmy świadkami kolejnego etapu zmian w pra-
wie oświatowym, zmierzających do jasnego i czy-
telnego dla wszystkich rozdzielenia kompetencji 
między tymi organami, jako istotnego elementu 
toczącej się reformy oświaty. Jak wszystko nowe, 
tak i ta, wdrażana koncepcja modernizacji nadzo-
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ru pedagogicznego, wymaga zrozumienia i trochę 
czasu, by przyniosła spodziewane efekty. Oso-
biście uważam, że kierunek zmian polegających 
na odciążaniu kuratoriów oświaty, a przez to tak-
że wizytatorów, od spraw niezwiązanych z funk-
cją kontrolną w zakresie badania efektów pracy 
szkoły, oceny poziomu spełniania wymagań, czy  
wspomagania w doskonaleniu jakości pracy szko-
ły (zgodnie z nowym rozporządzeniem), jest nie 
tylko słuszny, ale i pożądany. W tych warunkach 
„system podwójnego podporządkowania” dyrek-
tora nie stanowi już takiego problemu, ponieważ 
nie ma obecnie wielu punktów stycznych w kom-
petencjach obu organów, które niejednokrotnie sta-
wiały dyrektorów w sytuacji potocznie określanej 
„ między młotem a kowadłem”. Z doświadczenia 
wiem, że w przeszłości bywało różnie i w sytuacji 
nie najlepszych relacji między organami dyrektor 
niejednokrotnie musiał wykazywać się wielkimi 
umiejętnościami dyplomatycznymi, by osiągać 
swoje cele.

7.	 Panie	Dyrektorze,	czego	przede	wszyst-
kim	życzy	Pan	naszym	Czytelnikom	–	dyrektorom	
i	nauczycielom	szkół	z	województwa	lubelskiego?

Dyrektor szkoły, nauczyciel – jak z samej 
definicji wynika, musi kroczyć co najmniej o krok 
przed innymi, a postawa gotowości zmierzenia się 
z wyzwaniami, jakie niesie teraźniejszość i przy-
szłość, jest wpisana w zawód pedagoga. Wymaga 
to ciągłego doskonalenia się, czasem determinacji, 
nierzadko poświęcenia, by pozostać wiarygodnym 
przewodnikiem dla swoich podopiecznych. Życzę 
więc Państwu, by nigdy nie zabrakło nikomu opty-
mizmu i wiary w sens swojej pracy i tej ogromnej 
satysfakcji, którą odnajdujemy w oczach i uśmie-
chu wdzięcznych wychowanków nawet po wielu, 
wielu latach, a to uczucie i zarazem przywilej dany 
jest tylko wykonującym tę profesję.

Rozmowę przeprowadził Jerzy Masłowski

Alina	Wojtyna
konsultant	oświatowej	kadry	kierowniczej	
LSCDN	O/Zamość

Ewaluacja w szkole
Pojęcie ewaluacji w oświacie pojawiło się pod-

czas wprowadzania poprzedniej reformy systemu 
edukacji, czyli w roku 1999. Wiele osób utożsamia 
je z pojęciem „mierzenia jakości pracy szkoły”, 
które funkcjonowało wówczas w nadzorze peda-
gogicznym. Brak pozytywnych doświadczeń z tego 
okresu powoduje obawy i reakcje obronne przed 
wprowadzaniem ewaluacji do praktyki szkolnej 
zarówno u dyrektorów szkół, jak i nauczycieli. 

Co budzi największy niepokój?
• Brak wiedzy na temat ewaluacji.
• Brak ludzi posiadających umiejętności doko-

nywania ewaluacji.
• Brak zaufania – utożsamiamy ewaluację z oce-

ną nastawioną wyłącznie na ,,wyłapywanie” 
niedociągnięć naszej pracy.

• Brak odwagi – boimy się oceny własnej osoby 
i nie potrafimy oddzielić oceny siebie, swoich 
właściwości, od oceny naszego działania i jego 
efektów.

• Nie rozumiemy zasad dokonywania ewaluacji. 
• Nie mamy informacji odnośnie sposobów 

wykorzystania wyników ewaluacji.

Podczas różnorodnych spotkań dyrektorzy 
szkół i nauczyciele zadają wiele pytań. Czym jest 
ewaluacja? Jaki jest jej cel? Czym różni się od mie-
rzenia jakości? Jak zaplanować i przeprowadzić 
ewaluację wewnętrzną w szkole? Jaką strukturę 
powinien mieć raport ewaluacyjny? Niniejszy 
artykuł jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie 
(te najczęściej powtarzające się pytania).

Czym jest ewaluacja?
W literaturze fachowej możemy spotkać różne 

definicje tego pojęcia. Oto kilka z nich:

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości 
lub zalet jakiegoś obiektu.

/Joint Committee, 1981/

Ewaluacja to systematyczne badanie zdarzeń, 
które mają miejsce w ramach aktualnie realizowa-
nego programu, jak i innych, stwierdzające te same 
cele ogólne.

/Cronbach i współaut., 1980/

Ewaluacja to proces zbierania danych i ich 
interpretacja w celu podejmowania decyzji.

/H. Komorowska, 1995/
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Ewaluacja (ang. to	evaluate) to starannie roz-
ważać, jak dalece użyteczna lub wartościowa jest 
pewna działalność, jej plan lub pomysł, zwłaszcza, 
by zdecydować, czy ją podjąć, czy nie, albo czy 
ją kontynuować.

/Language	Activator.	The	Word’	s	First	Pro-
duction	Dictionary, Burt Mill 1994, Longmans/

Ewaluacja w edukacji – proces zmierzający 
do stwierdzenia, w jakim stopniu założone cele 
edukacyjne są rzeczywiście realizowane.

/Tyler, 1950/

Ewaluacja w edukacji – zaplanowane i syste-
matyczne działanie, uwidaczniające, w jakim stop-
niu zostały osiągnięte cele kształcenia; proces 
diagnostyczno - oceniający, zawierający w sobie 
elementy pomiaru, osądu i decyzji.

/J.J. Guilbert, 1983/

Ewaluacja w dydaktyce nastawiona być 
powinna na systematyczne zbieranie informacji 
o warunkach, przebiegu i wynikach dydaktycznych 
w celu ulepszenia tych działań lub podjęcia decyzji 
o ich prowadzeniu.

/B. Niemierko/

Według nowego rozporządzenia MEN z dnia 
7 października 2009 roku w sprawie nadzoru 
pedagogicznego ewaluacja to praktyczne badanie 
oceniające przeprowadzane w szkole lub placów-
ce. Badanie polega na zbieraniu i analizowaniu 
informacji w obszarach opisanych w załączniku 
do rozporządzenia, a ocenianie na ustaleniu pozio-
mu spełnienia przez szkołę lub placówkę poszcze-
gólnych wymagań.

Każda z tych definicji jest inna, ale mają cechy 
wspólne. Wszystkie opisują pewien proces, na któ-
ry składają się:
• zbieranie danych;
• analiza zebranych informacji;
• wyciąganie wniosków;
• formułowanie rekomendacji co do decyzji, 

jakie powinny być podjęte.

Na podstawie powyższego możemy stwier-
dzić, że ewaluacja nie jest działaniem okazjo-
nalnym, lecz procesem badawczym i ma służyć 
poprawie konkretnych efektów pracy szkoły lub 
placówki. 

Jakie argumenty przemawiają za podejmo-
waniem ewaluacji w szkole?
• Doskonalenie jakości pracy szkoły / placówki.

• Wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia.
• Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczy-

ciela.
• Poprawa profesjonalizmu nauczyciela – 

nauczyciel uzyskuje wiarygodną informację 
o tym, jak odbierane są jego działania, jakie 
są ich efekty, te oczekiwane, ale i niepożądane. 
Dzięki temu możliwe jest przystąpienie do eli-
minacji tych czynników, które nie sprzyjają 
efektywnej pracy zawodowej oraz rozwijanie 
tych aspektów, które należy rozwinąć.

• Poprawa komunikacji i współpracy z ucznia-
mi, ich rodzicami oraz innymi nauczyciela-
mi. Nauczyciele, uwzględniając w swej pracy 
opinie i poglądy uczniów, wykazują swoją 
otwartość, co sprzyja wzajemnemu zaufaniu 
i wzbudzaniu postaw życzliwości. Uczniowie 
dostrzegają, że są ważnym podmiotem, a nie 
tylko przedmiotem oddziaływań edukacyjnych.

Dzięki ewaluacji istnieje możliwość wymia-
ny doświadczeń, wzajemnego wspierania się 
i współpracy z innymi nauczycielami. Nauczy-
ciel uzyskuje informacje o trafności doboru treści 
i metod kształcenia do potrzeb i oczekiwań ucz-
niów. Ewaluacja pozwala rzetelnie określić efek-
ty procesu nauczania i uczenia się, określić, jaką 
wiedzę i umiejętności posiadają uczniowie, jakie 
doświadczenia im towarzyszą. Nauczyciel może 
promować swoją pracę, a szczególnie te elementy, 
które stanowią jej mocne strony.

Dzięki ewaluacji nauczyciel może planować 
strategię swego rozwoju zawodowego.

W wyniku ewaluacji można dokonać oceny:
• potrzeb, oczekiwań, wymagań;
• stanu zadowolenia (tych, którym działanie ma 

służyć);
• znaczenia działań; 
• efektywności działań;
• spójności celów, treści, metod;
• oddziaływania, wpływu na otoczenie.

Dobrze przeprowadzona ewaluacja daje nam 
odpowiedź na pytania: 
• Co należy zmienić? 
• W jaki sposób? 
• Czy już wprowadzone zmiany przynoszą efekty?

Wprowadzany obecnie nowy system sprawo-
wania nadzoru pedagogicznego nadaje ewaluacji 
szczególną rangę.
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Rozporządzenie wskazuje ewaluację jako jed-
ną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego. 
Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia dyrektor 
szkoły lub placówki publicznej we współpracy 
z innymi nauczycielami zajmującymi stanowi-
ska kierownicze, w ramach sprawowanego nad-
zoru pedagogicznego przeprowadza ewaluację 
wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do dosko-
nalenia jakości pracy szkoły. 

Nie oznacza to, że dyrektor samodzielnie 
wykonuje wszystkie czynności związane z realiza-
cją ewaluacji wewnętrznej w szkole lub placówce. 
Z zapisów umieszczonych w załączniku do roz-
porządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wynika, że ewaluacja wewnętrzna powinna być 
prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

Dobór osób do zespołu to bardzo ważne zada-
nie dla dyrektora szkoły, ponieważ od umiejętności 
współpracy każdego z członków zespołu zależy 
powodzenie całego przedsięwzięcia. W skład 
zespołu ewaluacyjnego należy powołać nauczy-
cieli, którzy posiadają:

• doświadczenie w zakresie pomiaru dydaktycz-
nego, diagnozy, ewaluacji, EWD,

• umiejętność planowania, pisania projektu,
• dobrą znajomość i doświadczenie w posługi-

waniu się technologią informacyjną,
• znajomość metod, technik i narzędzi badaw-

czych,
• umiejętność przeprowadzania wywiadów, 

obserwacji, konstruowania kwestionariuszy 
i posługiwania się nimi,

• umiejętność analizy danych, trafnego wyciąga-
nia wniosków, pisania raportów, formułowania 
rekomendacji,

• umiejętność współpracy w zespole, otwartość 
na zmiany, samodyscyplinę, dobry kontakt 
z przełożonymi.

Ważną sprawą jest również ustalenie funkcji 
pełnionych przez poszczególne osoby w zespole, 
zakresu ich kompetencji oraz określenie podsta-
wowych obowiązków całego zespołu. 

Ilość osób w zespole zależy od wielkości pla-
cówki, ilości obszarów poddawanych ewaluacji 
oraz zakresu i rozmiarów ewaluacji.

Dyrektor nie powinien wchodzić w skład 
zespołu ewaluacyjnego. Jego zadaniem jest nad-
zorowanie i monitorowanie prowadzonych działań.

Ewaluacja powinna być dokładnie zaplano-
wana i zrealizowana. Zanim rozpoczniemy plano-
wanie ewaluacji, należy podjąć decyzję co do jej 

rodzaju. Jest to ważne ze względu na to, że każdy 
rodzaj ewaluacji służy innemu celowi.

Jakie są rodzaje ewaluacji?
W zależności od tego, kto prowadzi ewaluację, 

wyróżniamy:

• ewaluację zewnętrzną – jest ona prowadzona 
przez osoby spoza danej placówki lub nieza-
angażowane bezpośrednio w realizację danego 
programu;

• ewaluację wewnętrzną – prowadzoną przez 
osoby zatrudnione w placówce lub przy rea-
lizacji programu;

• autoewaluację – prowadzoną przez osoby zaan-
gażowane w działanie placówki lub programu, 
ale nastawione na refleksję nad własnymi dzia-
łaniami i pogłębienie samoświadomości.

W zależności od tego, w którym momencie 
prowadzimy ewaluację, wyróżniamy:

• ewaluację „na wejściu” – na początku przed-
sięwzięcia, zwaną również diagnozującą;

• ewaluację formatywną (kształtującą, bieżącą, 
cząstkową ) – realizowana jest w trakcie trwa-
nia ewaluowanego programu i ma wspomagać 
jego realizację poprzez bieżącą analizę danych 
w celu ewentualnej korekty obserwowanych 
działań;

• ewaluację konkluzywną (sumującą / sumatyw-
ną) – jest to ewaluacja końcowa, koncentruje 
się na analizie rezultatów lub skutków pro-
gramu zarówno założonych przed realizacją, 
jak i niepożądanych, wnioski z analizy tych 
rezultatów są często rekomendacjami, które 
wykorzystuje się przy realizacji przyszłych 
programów;

• ewaluację odroczoną – przeprowadzoną 
po pewnym czasie od zakończenia danego 
programu, daje najbardziej wiarygodną analizę 
rezultatów i skutków danego programu.

Przebieg ewaluacji
Ewaluacja, niezależnie od rodzaju, niezależnie 

od tego, jakim obiektem się zajmuje, ma charak-
terystyczne etapy i przebieg. Składa się z trzech 
etapów: 

I. PRZYGOTOWANIE
- zaplanowanie działań (plan ewaluacji)
- projekt ewaluacji
II. REALIZACJA
- zbieranie danych
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Kryteria ewaluacji.

- Zawierają one to, co uważamy za jakość 
w danym obszarze. 
- Wyznaczają wymagania, oczekiwania, potrze-
by, jakie wiążemy z tym obszarem (jawność, spra-
wiedliwość, zrozumiałość, zgodność z przepisa-
mi prawa, efektywność, skuteczność, wydajność, 
zadowolenie klienta, zaspokojenie potrzeb itp.).

Przy wyborze kryteriów bierzemy pod uwagę 
cel ewaluacji oraz oczekiwania i wartości, wspól-
nie wynegocjowane przez grupy społeczności 
szkolnej. Do kryteriów ewaluacji będziemy się 
odwoływać w fazie analizy danych zgromadzo-
nych w trakcie badania oraz podczas formułowania 
wniosków ewaluacyjnych.

Metody zbierania danych.
Dobór metod jest niezwykle ważny, ponieważ 

nie każda metoda nadaje się do zbierania danych 
od określonych podmiotów.

Metody badawcze i techniki stosowane w kon-
kretnym badaniu ewaluacyjnym dobierane powin-
ny być w zależności od celu ewaluacji, obszaru 
badania, postawionych pytań ewaluacyjnych, 
dostępności informacji, respondentów oraz czasu 
przewidzianego na badanie.

Najczęściej stosowanymi w ewaluacji meto-
dami badawczymi są: 
- ankieta – kwestionariusz ankiety;
- obserwacja – arkusz obserwacji;
- wywiad, rozmowa – lista pytań;
- analiza dokumentów – arkusz informacyjny, 

dyspozycje do analizy dokumentów.
Informacje pozyskane z zastosowaniem tych 

metod mogą być opisywane i analizowane za 
pomocą analiz ilościowych i jakościowych.

Kolejnym elementem jest dobór próby 
badawczej.

Należy:
- zastanowić się, kto będzie mógł udzielić nam 

najpełniejszej informacji na dany temat;
- wziąć pod uwagę wszystkie grupy klientów 

szkoły;
- określić, ile osób i z jakich grup obejmie dana 

metoda badawcza oraz jakiego typu narzędzia 
będą nam potrzebne dla danej grupy.
Wszystkie kwestie należy rozpatrywać w kon-

tekście zasobów, którymi dysponujemy (ludzie, 
czas, finanse).

Projekt ewaluacji wewnętrznej powinien 
kończyć się określeniem założeń formy prezenta-

III. PODSUMOWANIE
- analiza danych
- wyciąganie wniosków, rekomendacje
- sporządzenie raportu
- upowszechnienie wyników
Jednym z najważniejszych elementów procesu 

każdej ewaluacji, warunkującym jej powodzenie, 
jest zaplanowanie działań. Podczas planowania 
działań odpowiadamy na pytania o cel ewalua-
cji: Dlaczego to robimy? O jej odbiorców: Dla 
kogo jest ta ewaluacja (główny odbiorca, pozostali 
odbiorcy)? Szukamy również odpowiedzi na pyta-
nia: Kto będzie zaangażowany w przeprowadzenie 
ewaluacji? Jakie będą zadania i funkcje poszcze-
gólnych osób? Jakie będą czasowe i finansowe 
koszty przedsięwzięcia? Na kiedy potrzebne nam 
są wyniki? 

Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu 
ewaluacji. Są to założenia merytoryczne i metodo-
logiczne badania ewaluacyjnego.

Projekt ewaluacji składa się z następują-
cych elementów:

- obiekt ewaluacji (obszar, przedmiot ewaluacji),
- pytania kluczowe (co chcemy wiedzieć o bada-

nym obiekcie?),
- kryteria ewaluacji (co będzie stanowić o suk-

cesie?),
- metody zbierania danych,
- określenie populacji i dobór próby (skąd 

będziemy czerpać informacje?),
- organizowanie zbierania danych (w jaki sposób 

będziemy gromadzić dane i jak je dokumento-
wać?),

- monitoring ewaluacji – stałe kontrolowanie 
(co już zrobiliśmy? co mamy do zrobienia i ile 
mamy jeszcze na to czasu?),

- raport (jaki ślad pozostanie po badaniu? sposób 
prezentacji danych).

Omówmy krótko poszczególne elementy pro-
jektu ewaluacji.

Pierwszym elementem w projektowaniu ewa-
luacji powinno być określenie jej przedmiotu. 
Przedmiot ewaluacji jest uzależniony od celów 
oraz rodzaju ewaluacji. Należy zatem precyzyjnie 
określić, co będzie poddawane ewaluacji.

Kluczowe pytania ewaluacyjne.
Są to pytania, na które szukamy odpowiedzi 

podczas całego procesu badawczego, sformułowa-
ne w sposób ogólny (problemowy). Nie może ich 
być zbyt wiele.
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Zgromadzone w tym artykule informacje, 
dane, wnioski, jakkolwiek skrupulatnie i rzetel-
nie gromadzone przez autorkę, która jest przede 
wszystkim praktykiem, nie zamykają jednak tema-
tu ewaluacji, ale pozostawiają otwartym na nowe 
ujęcia, spostrzeżenia i konkluzje ewaluatorów, aby 
przy wspólnym wysiłku mogły powstawać jak naj-
bardziej kompetentne pomoce i służyć do osiąga-
nia dobrych celów.

Literatura:
• Korporowicz L., Społeczne	funkcje	ewaluacji, 

w: Strategie	reform	oświatowych	w	Polsce	
na	tle	porównawczym, red. Wojnar I., Bogaj A., 
Kubin J., 

• Komitet Prognoz „Polska 2000 plus”, Warsza-
wa 1999.

• Korporowicz L., Ewaluacja	w	reformie	syste-
mu	edukacji, „Polityka Społeczna” 9/98.

• Korporowicz L., Ewaluacja	 w	 edukacji, 
red. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

• Tołowińska-Królikowska E. red., Autoewalua-
cja	w	szkole, CDN., Warszawa 2002.

• Mizerek H., Po co szkole ewaluacja? „Proble-
my wczesnej edukacji”, 2009 nr 1

• Mizerek H., Ewaluacja w szkole – szansa 
z (kilkoma) pułapkami w tle?, w Nauczyciel 
i uczeń w przestrzeniach szkoły, M. Nowicka 
red., Olsztyn 2002, wyd. UWM

• Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 
2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

cji wyników ewaluacji. Zazwyczaj prezentowane 
są one w postaci raportu.

Raport ewaluacyjny może mieć następującą 
strukturę:
- geneza i cel ewaluacji;
- charakterystyka projektu;
- prezentacja obszaru ewaluacji;
- problematyka badawcza / pytania badawcze;
- metody i narzędzia zbierania danych;
- opis przebiegu badań ze wskazaniem na to, 

co udało się zbadać, a czego nie;
- zestawienia i opis zebranych danych;
- analiza danych;
- podsumowanie;
- wnioski i rekomendacje;
- aneksy.

Reasumując, zauważmy, że ewaluacja w swej 
istocie to problem bardzo złożony. Proces, który 
w zasadzie nigdy się nie kończy. Obecnie wiele 
miejsca zajmują próby choćby hasłowego, jak 
w przypadku niniejszej publikacji, ogarnięcia 
tematu. Jednakże, co potwierdza wieloletnia prak-
tyka, wdrażanie ewaluacji jest niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania szkoły, jak również 
jej ustawicznego rozwoju i szeroko rozumianego 
postępu. Zarówno sama wiedza o ewaluacji, jak 
również znajomość metod i technik jej prowadze-
nia, powinny stać się jednym z priorytetów dzisiej-
szych postępowych „szefów” – dyrektorów, mene-
dżerów, kierowników – placówek oświatowych.
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Twórczość od dawna intrygowała i intryguje 
psychologów, filozofów i estetyków muzyki. Stąd 
też przeprowadzono wiele badań nad procesem 
twórczym. Pozwoliło to na głębsze poznanie jego 
wpływu na osobowość człowieka.

Ogólnie twórczość rozumiana jest jako jedna 
z form działalności jednostki. Zgodnie z myślą 
Tatarkiewicza człowiek jest skazany na twórczość. 
Dzięki niej może on poznawać otaczający go świat, 
lepiej go zrozumieć. Czym jest twórczość? Otóż 
nie ogranicza się ona jedynie do wytworów jed-
nostki, dotyczy również tego, co ludzie widzą 
i słyszą, a więc związana jest z percepcją i odbie-
raniem dźwięków. Człowiek tworzy partycypując 
otaczający go świat. W procesie twórczym jednost-
ka daje z siebie to, co najlepsze, tkwiące głęboko 
w jej osobowości. Proces ten jest drogą umożli-
wiającą uzewnętrznienie swoich uczuć, pragnień, 
jest odzwierciedleniem naszych myśli i dążeń. 
Według Goethe’go człowiek jest istotą formującą 
to, z czym się styka, a więc nie wystarczy tylko 
odbierać elementy otaczającego świata, należy je 
jeszcze umiejętnie zespalać ze sobą tak, aby stwo-
rzyć harmonijną całość. 

Twórczość jest świadomym wprowadzeniem 
porządku w otaczającą rzeczywistość. Strawiński 
dodaje, iż w procesie owym siłą napędową jest 
natchnienie. Inaczej rozumie ją Freud, który twier-
dzi, że twórczość pojawia się na styku świadomości 
z nieświadomością, według niego jest ona mecha-
nizmem obronnym, sublimacją procesu twórczego 
związanego z marzeniami na jawie i regresją ego. 
Według Freuda istnieją dwa rodzaje procesów 
twórczych. Pierwszy jest świadomy i akceptowa-
ny przez „ja” oraz społeczeństwo, drugi natomiast, 
nieświadomy, to przejaw zaspokajania nieakcepto-
wanych impulsów, występujących w sferze libido. 
Inni badacze podają, że twórczość to proces komu-
nikowania się stłumionych doświadczeń jednostki. 
Z kolei Honegger wskazuje na bardzo dużą rolę 

podświadomości w procesie twórczym. Jak widać, 
istnieje wiele koncepcji dotyczących twórczości. 
Sam proces twórczy jest różnie definiowany przez 
różnych badaczy. Trudno jest go dokładnie poznać 
i dogłębnie zrozumieć, gdyż jest to działalność 
ukryta, tajemna i nieprzekazywalna. Przykładem 
tworzenia może być np. komponowanie muzy-
ki. Kompozytorzy - twórcy dzieła swe traktują 
w szczególny sposób, często nazywając je swoimi 
dziećmi. W tej sytuacji wyraźnie widać, iż twórca 
przejawia bardzo pozytywne uczucia w stosunku 
do swojego dzieła. Między twórcą a jego wytwo-
rem istnieje silna więź i bliskość. Jak mówi Honeg-
ger: „Artysta kocha i podziwia to, czego dokona... 
Dziecko się narodziło”. Przyglądając się i poznając 
dogłębniej proces twórczy należałoby się zastano-
wić, co leży u jego podłoża. Uważa się, że każdy 
twórca, taki jak muzyk, plastyk czy pisarz, posiada 
pewien wewnętrzny pęd do działania twórczego, 
bez zaspokojenia którego nie mógłby egzystować. 
Dla jednostki bardzo ważna jest potrzeba tworze-
nia, która, jak stwierdzono, wynika z pewnych 
cech osobowości. Przyglądając się muzykom 
zauważono, że reagują oni w szczególny sposób 
na bodźce zewnętrzne, występuje u nich również 
tendencja do skupiania uwagi na swoim życiu 
wewnętrznym. Ogólnie artyści charakteryzują się 
dużą emocjonalnością, ich typ osobowości ma cha-
rakter pobudzająco-emocjonalny. Osoba twórcza 
jest bardzo wyczulona na otaczającą ją rzeczywi-
stość, charakteryzuje się dużym uwrażliwieniem 
na odgłosy natury. Inaczej odbiera świat, prag-
nie uporządkować go i robi to dzięki posiadanej 
ku temu zdolności. Artysta obdarzony jest impul-
sem twórczym, za który nie jest odpowiedzialny. 
To on kieruje jego działaniem. Samo tworzenie 
jest wolą wypowiedzi dążącej do ujawnienia się. 
Jak widać, twórca to osoba nieprzeciętna, obda-
rzona niezwykłą zdolnością, pędem do tworzenia, 
impulsem kierującym jego działaniem. Wielu arty-

Od	teorii	do	praktyki

Monika	Rzemieniak
psycholog		
Poradnia	Psychologiczno	–	Pedagogiczna	nr	2	w	Zamościu

Proces twórczy jako terapia przez sztukę
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stów mówi o tzw. przypływie inwencji twórczej. 
Osoba, będąc w akcie tworzenia, zapomina wtedy 
o całym świecie, angażuje się na tyle, że „wyłącza 
się” z rzeczywistości, ogarnia ją jakby szaleństwo, 
nieodparta chęć tworzenia, ów wcześniej wspo-
mniany pęd, który nadaje kierunek działania. Siła 
ta jest na tyle wielka, że artysta ledwie nadąża 
za myślami, pomysłami, aby ująć ją w partycy-
powaną formę. Weźmy pod uwagę np. malarzy, 
muzyków lub poetów, którzy będąc w swoim akcie 
twórczym są jakby „obok teraźniejszości”, są nie-
jako w podróży, z której powracają w momencie 
ukończenia dzieła. 

Uczuciem, które najlepiej służy powstawaniu 
procesu twórczego, jest miłość. Jest ona motorem 
pobudzającym do działania. Na uwagę zasługuje 
również wyobraźnia oraz prawo asymilacji zauwa-
żone przez psychologów muzyki. W czasie procesu 
twórczego w jednostce gromadzą się pewne treści, 
które dążą do ujrzenia światła dziennego. Biorąc 
pod uwagę różne formy działalności twórczej, dużą 
rolę odgrywa twórczość artystyczna, a w szcze-
gólności proces tworzenia muzyki. Ten rodzaj 
twórczości pełni funkcję terapeutyczną. Terapia 
muzyką, inaczej nazywana muzykoterapią, może 
być stosowana przez każdego człowieka. 

M. Erikson uważa, że twórczość artystyczna 
ma możliwość czynienia jednostki zdrową, dzięki 
niej osoba ma zdolność poznawania siebie. Poza 
tym materia artystyczna daje poczucie wolności, 
bycia sobą i dążenia do własnych celów. Akt twór-
czy wzbogaca życie wewnętrzne, szczególnie psy-
chikę i intelekt. 

Według Kępińskiego twórczość otwiera nam 
przestrzeń, która staje się jasna. Jednostka wów-
czas staje się wolna, może dążyć do samorealizacji. 
Natomiast brak twórczości zamyka człowiekowi 
ową przestrzeń, w której jednostka widzi jedynie 
ciemność i staje się skłonna do agresji, buntuje się 
lub popada w apatię.

Moim zdaniem twórczość jest kluczem 
do wolności, wzbogacenia intelektu, otwiera nam 
dotychczas nieznane przestrzenie świadomości 
i podświadomości, umożliwiając nam podróżowa-
nie po nich. Tworzenie daje nam poczucie speł-
nienia, umożliwia samorealizację, pozwala nam 
lepiej poznać siebie, odkryć w nas coś dotychczas 
nam nieznanego. Bardzo interesujące jest zjawisko 
pędu, pewnej wewnętrznej siły kierującej proce-
sem twórczym. Nie wiemy, skąd się bierze i jakie 
jest jej podłoże. 

Podejmując dalsze rozważanie na temat twór-
czości, warto zwrócić uwagę na uczucia artysty. 
Otóż akt tworzenia to nie tylko uzyskanie przy-
jemności, wolności czy spokoju, ale jest to pewien 
rodzaj „pokarmu”, który, gdy się kończy, powoduje 
u artysty niedosyt. Taki stan często doprowadza 
twórcę do przygnębienia i powoduje, że postana-
wia on podjąć próbę rozpoczęcia kolejnej podró-
ży – tworzenia na nowo. Takie działanie można 
porównać do mechanizmu sprzężenia zwrotnego. 
Koniec jednego działa powoduje chęć rozpoczęcia 
pracy nad kolejnym. Akt twórczy wymaga ogrom-
nego wysiłku, poza tym na drodze do zwieńcze-
nia dzieła stają różne przeszkody, które wywołują 
u artysty bardzo często wstrząs czy szok, ale jed-
nocześnie „zapładniają moc twórczą”.

Kontynuując wątek muzykoterapii należy 
zauważyć, że jej twórcze działanie może urzeczy-
wistniać się zarówno w tworzeniu muzyki, w jej 
wykonywaniu, jak i w odbiorze. Jedną ze stra-
tegii terapeutycznych może być np. wzbudzanie 
myślenia twórczego czy też metaforycznego w cza-
sie odbioru muzyki. Pozwala to na eksplorację 
wewnętrznych uczuć, przeżyć i emocji. Co więcej, 
twórcza aktywność może stać się źródłem wzrostu 
i rozwoju na całe życie.

Podsumowując, twórczość jest niezwykle cie-
kawym obiektem badań. Z jednej strony wiemy już 
o niej wiele, lecz z drugiej strony pozostaje dla nas 
jeszcze zagadką. Proces twórczy umożliwia lep-
sze poznanie swojego wnętrza, ale również świata 
zewnętrznego, pobudza naszą wyobraźnię, wpływa 
na emocje i daje satysfakcję. Myślę, że należy pod-
kreślić, jak wielkie znaczenie odgrywa twórczość 
w terapii. Pozwala ona na uwolnienie wewnętrz-
nych uczuć, często negatywnych, które nie pozwa-
lają na przeżywanie w pełni życia. Dlatego nierzad-
ko tworzenie muzyki czy inne formy twórczości 
są elementem terapeutycznym dla osób z zaburze-
niami, problemami. Twórczość umożliwia oderwa-
nie się od często przygnębiającej rzeczywistości 
i wybranie się w wędrówkę po nieznanym, czymś 
fascynującym i dotąd nieodkrytym. 

Uważam, że każdy z nas jest w pewnym stop-
niu artystą, każdy coś tworzy, buduje swój świat 
i życie, czerpiąc z tego satysfakcję. To właśnie 
daje nam siłę na dalsze lata życia. Nasze sukce-
sy mobilizują nas do dalszej pracy, tworzenia, ale 
zdarzają się też porażki. I dopiero wtedy, gdy spo-
tyka nas niepowodzenie, możemy sprawdzić, czy 
jesteśmy artystami. Jeżeli uda nam się przezwycię-
żyć przeszkody i podjąć walkę o dalsze sukcesy, 
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możemy mówić o sobie jako o twórcach. Moim 
zdaniem, twórczość posiada moc terapeutyczną, 
leczniczą a nawet uzdrawiającą. Osobiście prze-
konałam się, jak wielki wpływ terapeutyczny ma 
na mnie muzyka. Pozwala mi na uwolnienie się 
od stresu codziennego życia, odpoczynek i zrege-
nerowanie sił. Pobudza też moją wyobraźnię. Jest 
czymś w rodzaju akumulatora ładującego baterie. 

Gdy jestem zmęczona, wpływa kojąco na moje 
zmysły lub gdy tego potrzebuję, potrafi mnie 
doenergetyzować. Sądzę, że możemy dowiedzieć 
się wiele na temat twórczości, śledząc poczyna-
nia artystów, np. kompozytorów czy malarzy, ale 
również, a może przede wszystkim, starając się 
spojrzeć na siebie, odwołać się do własnych prze-
żyć i procesów twórczych.

Izabela	Duławska-Kula
nauczyciel	–	terapeuta	
Powiatowy	Zespół	Placówek	Szkolno-Wychowawczych	
w	Hrubieszowie

Moje stanowisko wobec arteterapii  
a praca z dziećmi w normie intelektualnej  

i upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym 
Arteterapia jest formą psychoterapii, która 

traktuje media artystyczne jako podstawowy spo-
sób komunikacji. We wspierającym środowisku, 
któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik 
arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty w celu 
ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, któ-
re mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba 
może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich 
problemów i trudności. To z kolei może prowadzić 
do pozytywnej trwałej zmiany w postrzeganiu sie-
bie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumia-
nej jakości życia (zgodnie z definicją Brytyjskie-
go Stowarzyszenia Arteterapeutów (The	British	
Association	of	Art	Therapists (BAAT) z 2009 roku).

Polska a zagraniczna arteterapia – jaką 
walizkę wiedzy musi posiadać prawdziwy  
arteterapeuta?

W Stanach Zjednoczonych arteterapeuci 
są profesjonalistami o stopniu magistra, posiada-
jącymi wykształcenie w arteterapii lub pokrewnej 
dziedzinie. Wymagania dotyczące edukacji arte-
terapeuty obejmują: znajomość teorii arteterapii, 
doradztwa personalnego i psychoterapii, świado-
mość problemów etycznych i standardów postę-
powania w praktyce terapeutycznej, umiejętność 
oceny i ewaluacji terapii, znajomość technik pra-
cy indywidualnej, grupowej i rodzinnej, wiedzę 
o twórczym rozwoju osobistym i samorealizacji, 
wiedzę na temat wielokulturowości, znajomość 
metod badawczych, praktyczne doświadczenie 
w środowisku klinicznym, społecznościowym lub 

innym. Arteterapeuci posiadają umiejętność stoso-
wania technik pochodzących z wielu różnorodnych 
form twórczości plastycznej (rysunek, malarstwo, 
rzeźba i inne środki wyrazu).

Sama ukończyłam studia dzienne z arteterapii, 
więc wiem, że znajomość psychologii, psychote-
rapii, metod pracy z dzieckiem oraz sztuki jest 
tu niezbędna. 

Arteterapia a plastyka, to to samo czy może 
jednak nie?

Na początku zastanówmy się, czym jest praw-
dziwa arteterapia i czym różni się od zajęć pla-
stycznych prowadzonych na co dzień w naszych 
szkołach. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy 
w czym tkwi rzecz… 

Odpowiedź jest bardzo prosta! Na typowych 
lekcjach plastyki zadaniem uczniów jest odtwa-
rzanie rzeczywistych obiektów lub ich wyobrażeń 
poprzez stosowanie określonej techniki plastycznej, 
najczęściej rysowania lub malowania. Natomiast 
na zajęciach z arteterapii, główny nacisk położony 
jest na wnętrzu naszego ucznia, na jego uczuciach 
i doznaniach. Tutaj uczeń nie jest odtwórczy, ale 
twórczy. Jeżeli namaluje nam zielone słońce, to nie 
mówmy: „To	jest	źle,	bo	przecież	słońce	jest	żół-
te,	musisz	je	poprawić!”!! Powiedzmy: „Widzę,	
że	namalowałeś	zielone	słońce,	dlaczego	użyłeś	
takiego	koloru?	Widzę,	że	jest	inne	niż	wszystkie”.	
Pamiętajmy, żeby nie używać określeń typu „ład-
ne, dobrze, źle, bardzo ładnie, popraw to, zmień 
to…” Wiem, że będzie to dla nas trudne, bo przy-
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wykliśmy do oceniania. Zresztą nasi uczniowie też. 
Spotkałam się z tym, kiedy prowadziłam zajęcia 
z arteterapii jako wolontariusz w szkole maso-
wej. Uczniowie z klasy czwartej cały czas pytali :  
„Czy	dobrze	to	namalowałem,	bo	to	mi	nie	wyszło	
trochę?	Proszę	Pani,	dobrze,	ładnie?	Czy	podoba	
się	Pani?	Czy	może	Pani	mi	narysować	pieska,	bo	ja	
nie	umiem.	W	jakim	kolorze	był	ten	dinozaur?”	

Nie wyręczajmy dziecka, niech samo tworzy. 
S. Szuman pisał, że tworzenie – ekspresja jest natu-
ralną potrzebą i koniecznością zapewniającą pra-
widłowy rozwój dziecka. Nie zapominajmy o tym!

Jeśli dziecko uprze się, abyśmy ocenili pra-
cę, to powiedzmy to, co widzimy, np.: „Widzę,	
że	namalowałeś	zielone	słońce,	które	wyglą-
da	zza	chmur;	 twój	wóz	strażacki	ma	bardzo	
dużo	szczegółów,	pewnie	się	tym	interesujesz.”	
To wystarczy…

Chyba jednak nie to samo!
Zarówno podczas arteterapii jak i na lekcji pla-

styki może występować nauczanie nowych umie-
jętności i technik plastycznych. Skierowane jest 
ono jednak na rozwijanie i wydobywanie obrazów 
pochodzących z wnętrza osoby, a nie na odtwarza-
nie obrazów i obiektów odbieranych przez osobę 
ze świata zewnętrznego. W arteterapii ważny jest 
wewnętrzny świat obrazów, wizji, odczuć, myśli 
i pomysłów - jest ważniejszy niż rzeczywiste 
doświadczenie.

Słowo „terapia” pochodzi od greckiego słowa 
therapeia, oznaczającego troszczenie się, pomoc, 
obserwowanie i zajmowanie się czymś. To określe-
nie uwypukla dwie strony procesu arteterapeutycz-
nego. W większości przypadków wygląda on tak, 
że wykształcony profesjonalista opiekuje się jed-
nostką, która tworzy własne dzieło. Jego pomoc 
i przewodnictwo są w tym działaniu kluczowe 
dla procesu terapeutycznego. Wspierająca relacja 
jest potrzebna, by przeprowadzić osobę przez pro-
ces twórczy, pomagając jej znaleźć i odkryć jego 
indywidualne znaczenie na każdym etapie. Dru-
gim ważnym aspektem jest dbałość samej jednostki 
o proces twórczy i nadawanie mu osobistego zna-
czenia, np. poprzez tworzenie historii tego dzieła, 
jego opis, subiektywną interpretację jego znacze-
nia. Niewiele form terapii w tak dużym stopniu 
zależy od aktywnego uczestnictwa osoby. „W arte-
terapii terapeuta wspomaga i ułatwia eksplorację 
zarówno różnych materiałów jak i treści narracji 
na temat dzieła stworzonego podczas sesji”.

Moje pierwsze kroki… 
Jako świeżo upieczona absolwentka warszaw-

skiej Akademii Pedagogiki Specjalnej szybko 
dostałam pracę po takim kierunku. Bo co z zagrani-
cy, to dobre. I arteterapia też musi być dobra, więc 
prowadziłam zajęcia z arteterapii. Jedne w szkole 
z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu 
umiarkowanym, a drugie jako już wcześniej wspo-
mniany wolontariusz w szkole masowej. 

W „masówce” dostałam grupę sześcioosobo-
wą, sami chłopcy. Byli to uczniowie sprawiający 
największe kłopoty wychowawcze – większość 
z ADHD (oczywiście wg opinii wychowawców). 

Uczniowie na pierwszych zajęciach chcieli 
mnie „wyczuć”, ale jak poprosiłam o przesunięcie 
ławek pod ścianę i zajęcie miejsc w kręgu na krze-
słach, to ich bardzo zainteresowało i zachęciło 
do zajęć. Pokazałam im również, co można robić 
z kartek papieru oprócz samolotów i kulek do rzu-
cania. Origami zadziałało!

Przez pierwsze spotkania poznawałam ucz-
niów, budowałam poczucie bezpieczeństwa 
w grupie. Wykorzystałam do tego szereg zabaw 
integrujących, np. „wszyscy, którzy mają ….”. 
Chłopcom tak się spodobały zajęcia, że przypro-
wadzali swoich kolegów z klasy, aby mogli w nich 
uczestniczyć. Wprawdzie nie udało mi się stworzyć 
prawdziwej „zamkniętej” grupy arteterapeutycz-
nej, ale i tak było warto.

Na początku było ciężko, bo chłopcy śmiali się 
ze swoich prac, przezywali kolegów, kiedy coś im 
nie wyszło. Nie chcieli opowiadać o swoich pra-
cach. Po jakimś czasie osiągnęłam to, co chciałam. 
Nie było tam oceniania, poprawiania. Nauczyłam 
ich, że podczas zajęć należy siebie słuchać, nie 
można się naśmiewać z prac innych. 

Pamiętajcie, że jeśli zadamy uczniom temat, 
np. „Wyspa marzeń”, to nasza praca nie kończy 
się tym, że po obejrzeniu powiemy OK.,	Dobrze!

Porozmawiajmy z nimi. Zapytajmy, jak ja 
to mówię, „Co	autor	miał	na	myśli…”.	Znajdźmy 
jedną rzecz w pracy i pochwalmy, nawet jak nic 
nam się w niej nie podoba! Zapytajcie, dlaczego 
użyli tego koloru, a nie innego (polecam: Barwy	
i	psychika.	Percepcja,	ekspresja,	projekcja.	Autor	
Stanisław Popek).

Następnym krokiem jest wywieszenie wszyst-
kich prac w widocznym miejscu obok siebie 
i znalezienie elementów wspólnych. Zwrócenie 
uwagi, że coś nas łączy i integruje. Uczniowie 
sami te podobieństwa znajdą, czasami nawet wte-
dy, kiedy my ich nie widzimy. Podziękujmy za 
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konsultant	ds.	kształcenia	zawodowego	i	ustawicznego
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Zmiany w kształceniu zawodowym

jak i aktywnej	– granie na instrumencie, śpiewanie. 
Zajęcia te przeplatam również elementami dramy – 
odgrywamy różne scenki. Dzięki zapleczu dydak-
tycznemu placówki, w ramach zajęć korzystamy 
również z pracowni sensorycznej, co bardzo dobrze 
wpływa na moich uczniów. 

W przypadku osób upośledzonych umysłowo 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla któ-
rych wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest 
niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się 
w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna. 
Pamiętać należy jednak o tym, aby wykonywa-
nie zadań odbywało się w atmosferze zabawy, 
bez rywalizacji, bez zwycięzców i przegranych. 
Nie należy oceniać walorów prac, tylko dać moż-
liwość wyrażenia siebie poprzez ekspresję arty-
styczną.

Nie ma złotego środka na wszystko. Arterera-
pia, jako terapia wspomagająca proces terapeutycz-
no-edukacyjnych moich uczniów, sprawdziła się, 
chociaż wiem, że dużo jeszcze muszę wypracować 
i nauczyć się sama. 

wspólną pracę i na zakończenie poprośmy ucz-
niów, aby pozytywnie wyrazili się o pracy kolegi. 
Tak zakończone zajęcia na pewno zachęcą uczniów 
do udziału w następnych.

Arteterapia w klasie przysposabiającej 
do pracy… ciężki kawałek chleba?

Nie wiem, skąd to się bierze, ale kiedy trzy 
lata temu dostałam pierwszą klasę PDP i poprosi-
łam uczniów, aby coś samodzielnie wykonali, był 
kłopot. „Przecież ja nie umiem rysować. Nie ma 
pani gotowego obrazka do pokolorowania? Niech 
mi Pani to narysuje”!	O zgrozo, pomyślałam! 
Wszystkie moje ideały legły w gruzach! Jak ja 
mam z nimi pracować, jeśli oni nic nie potrafią 
sami. Przewertowałam moje pomoce ze studiów 
i znalazłam – malowanie dziesięcioma palcami, 
barwienie masy solnej… 

I tak się zaczęła przygoda mojej klasy z artere-
rapią. Prowadzę ją głównie w ramach zajęć kształ-
tujących kreatywność. Pamiętajmy, że arteterapia 
nie tylko dotyczy plastyki, ale również muzyki 
– (muzykoterapii) zarówno biernej – sam odbiór, 

Obecny rok szkolny, jak powiedziała Pani 
Minister edukacji Katarzyna Hall na inauguracji, 
należy do spokojniejszych. Reforma programowa 
kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 
i gimnazjach „ idzie do przodu”. Szkoły ponad-
gimnazjalne natomiast powoli będą przygotowy-
wały się do roku szkolnego 2012/2013, w którym 
będzie je czekać wiele zmian. W artykule postaram 
się omówić to, na co, według mnie, najbardziej 
warto zwrócić uwagę, myśląc o przyszłych zmia-
nach programowych w kształceniu zawodowym 
i ustawicznym.

Programy nauczania
Bardzo duże zmiany w kwestii programów 

nauczania przyniosło Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. 
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole pro-
gramów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r.). 
Do tej pory szczególnie w kształceniu zawodowym 

niewiele szkół korzystało z dosyć skomplikowanej 
drogi związanej z opracowywaniem i wdrażaniem 
innowacyjnych programów nauczania dla zawo-
dów. Wyjątkiem były tutaj tylko programy specja-
lizacji w zawodach. Większość szkół korzystała 
z programów dopuszczanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, których lista corocznie była 
publikowana w lutym na stronie ministerstwa. 
Od tego roku szkolnego faktem stała się mała 
rewolucja związana z dopuszczaniem do użytku 
w szkołach programów nauczania. To dyrektor 
placówki na wniosek nauczyciela lub nauczycie-
li dopuszcza do użytku w danej szkole programy 
nauczania. Nauczyciel może zaproponować pro-
gram opracowany samodzielnie lub we współpracy 
z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego 
autora (autorów) lub program opracowany przez 
innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmia-
nami. Zaproponowany przez nauczyciela program 
nauczania powinien być dostosowany do potrzeb 
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Podstawy programowe
Zmiany dotyczące programów nauczania 

stały się faktem już w tym roku szkolnym, nato-
miast zmiana podstaw programowych kształcenia 
w zawodach czeka nas dopiero w roku szkolnym 
2012/2013. Oczywiście zmiana ta jest związana 
z reformą podstaw programowych kształcenia 
ogólnego, które właśnie wtedy „dotrą” do szkół 
ponadgimnazjalnych. Czego możemy się spo-
dziewać po nowych podstawach programowych 
kształcenia w zawodach? Na pewno będzie 
to jedyny dokument programowy opracowywany 
i zatwierdzany centralnie przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. W ramach projektu systemowe-
go KOWEZiU na zlecenie MEN opracowywane 
są nowe podstawy do wszystkich zawodów z kla-
syfikacji szkolnej. Nowe podstawy programowe 
kształcenia w zawodach będą napisane językiem 
efektów kształcenia, zostanie zmienione to, co jest 
w obecnych podstawach mocno krytykowane, czy-
li ich duża ogólnikowość. Wielką zmianą, która 
będzie miała konsekwencje również dla systemu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawo-
dowe, będzie wyodrębnienie w poszczególnych 
zawodach kwalifikacji. Prace te są już mocno 
zaawansowane. Zawody technikalne najczęściej 
będą się składały z trzech lub czterech kwalifikacji, 
natomiast zawody na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej z jednej lub dwóch kwalifikacji. Nowa 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie 
ma tak opisywać wyodrębnione kwalifikacje, aby 
stanowić jednocześnie standard wymagań egzami-
nacyjnych dla poszczególnych, wyodrębnionych 
kwalifikacji. Konsekwencją tej zmiany, podobnie 
jak w kształceniu ogólnym, będzie zastąpienie 
przez podstawę programową standardu wymagań 
egzaminacyjnych. Kolejnym elementem wprowa-
dzonym z nowymi podstawami programowymi 
do szkół ponadgimnazjalnych będzie obowiązek 
konstruowania szkolnych planów nauczania w spo-
sób spełniający wymóg niezbędnej elastyczności 
i korelacji przedmiotów ogólnych z zawodowymi. 
W zarysie ma wyglądać to w ten sposób, że to pod-
stawa programowa kształcenia w zawodzie będzie 
wyznaczała, jakich przedmiotów kształcenia ogól-
nego uczeń w danym zawodzie będzie musiał 
uczyć się obowiązkowo w zakresie rozszerzonym. 
Wymóg ten ma być bezpośrednio związany z bran-
żą kształcenia zawodowego, ma również na celu 
uniknięcie sytuacji, kiedy uczniowie wybierali 

i możliwości uczniów, dla których jest przezna-
czony. Przed dopuszczeniem programu nauczania 
dla zawodu albo programu nauczania dla profilu 
do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może 
zasięgnąć opinii: zespołu nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, konsultanta lub doradcy metodycz-
nego lub specjalistów z zakresu danego zawodu. 
Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę 
zgodności programu nauczania dla zawodu z pod-
stawą programową kształcenia w zawodzie. Kon-
sekwencje omówionych zmian są, moim zdaniem, 
dużo większe w kształceniu zawodowym i usta-
wicznym niż w kształceniu ogólnym. Podstawa 
programowa kształcenia w zawodzie nie zawiera 
przedmiotów nauczania tylko bloki programowe. 
Nauczanie zawodu może odbywać się według 
podejścia przedmiotowego lub modułowego. 
Patrząc na sprawę czysto technicznie, kilka róż-
nych szkół zawodowych uczących jednego zawo-
du, może uczyć całkowicie innych zajęć eduka-
cyjnych (przedmiotów lub modułów), a co za tym 
idzie, uczeń, kończąc naukę w roku szkolnym lub 
kończąc szkołę, otrzyma świadectwo, na którym 
na pierwszej stronie będzie zapis tego samego 
zawodu ewentualnie specjalizacji w zawodzie, jed-
nak na drugiej stronie każda ze szkół może mieć 
inne przedmioty zawodowe (ewentualnie moduły). 
Omawiana zmiana staje się problemem w przypad-
ku, jeżeli zachodzi możliwość przeniesienia się 
ucznia z jednej szkoły do innej, czego konsekwen-
cją może być obowiązek zdawania egzaminów kla-
syfikacyjnych z wielu zajęć w celu wyrównania 
różnic programowych. Natomiast bardzo pozytyw-
nym, moim zdaniem, aspektem zmian w podejściu 
do programów nauczania, jest otwarcie możliwo-
ści dla szkół, które są chętne do wprowadzania 
zmian i innowacji w istniejących programach 
nauczania dla zawodów. Droga dostosowywania 
ich do wymogów postępu naukowo-technicznego, 
wymagań lokalnego rynku pracy, czy nawet zainte-
resowań uczniów, a co za tym idzie, podniesienie 
atrakcyjności kształcenia zawodowego, stała się 
dużo prostsza.

W następnych częściach artykułu postaram się 
omówić planowane zmiany dotyczące: podstaw 
programowych kształcenia w zawodach, klasy-
fikacji zawodów kształcenia zawodowego oraz 
systemu egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe.
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przedmioty maturalne całkowicie niezwiązane 
z ich branżą kształcenia zawodowego, a jedynym 
kryterium była łatwość zdania egzaminu matural-
nego. Nowe podstawy programowe mają być opub-
likowane w jednym rozporządzeniu, co też będzie 
pewnym plusem, ponieważ obecnie w niektórych 
zawodach trudno jest dotrzeć zainteresowanym 
do obowiązujących podstaw programowych. 
Dzięki wyodrębnieniu w zawodach kwalifikacji, 
łatwiejsze ma być również zdobywanie kwalifi-
kacji w zawodach pokrewnych lub przechodzenie 
uczniów z niższego na wyższy poziom wykształ-
cenia zawodowego. Postaram się to opisać na przy-
kładzie: jeżeli zawód kucharz małej gastronomii 
będzie się składał z dwóch kwalifikacji, kucharz 
(zawód technikalny) z trzech z czego dwie będą 
takie same, to oznacza, że uczeń, potwierdzając 
tylko jedną dodatkową kwalifikacje, będzie mógł 
uzyskać tytuł kucharza.

Egzaminy potwierdzające  
kwalifikacje zawodowe

Od podstaw programowych i podziału zawo-
dów na kwalifikacje bardzo blisko do egzaminów 
zawodowych. W tym obszarze również planowa-
ne są duże zmiany. Obecnie mamy w Polsce trzy 
niezależne systemy egzaminów zawodowych, 
tj.: egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawo-
dowe organizowane przez Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne, egzaminy na tytuły zawodowe 
organizowane przez Państwowe Komisje Egzami-
nacyjne oraz egzaminy na tytuł czeladnika/ mistrza 
organizowane przez Izby Rzemieślnicze. Obowią-
zujący system egzaminów zawodowych prowa-
dzony przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne 
ukierunkowany jest na potwierdzenie kwalifikacji 
uzyskiwanych w formalnym kształceniu zawodo-
wym. Egzamin ten nie przewiduje uznawania kwa-
lifikacji nabywanych w trybie edukacji nieformal-
nej i pozaformalnej. Planowane jest wprowadze-
nie tylko egzaminów organizowanych przez OKE 
z możliwością oddzielnego potwierdzania każdej 
wyodrębnionej z zawodu kwalifikacji i uzyskania 
dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego 
określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszyst-
kich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie 
absolwent szkoły uzyska dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplo-
mu. Ponadto planuje się odejście od sesyjności 
egzaminów zawodowych na rzecz funkcjonowania 

ośrodków egzaminacyjnych w trybie całorocznym, 
utworzenie zinformatyzowanego systemu banku 
zadań egzaminacyjnych oraz zwiększenie udziału 
organizacji pracodawców przy tworzeniu syste-
mu ośrodków egzaminacyjnych. Każdy ma mieć 
możliwość przystępowania do egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe w trakcie nauki 
w zasadniczej szkole zawodowej lub w technikum 
(konkretny zawód może być nabywany w jednym, 
określonym typie szkoły lub w innych formach 
– kursy, rynek pracy), po ukończeniu odpowied-
nich form kursowych kształcenia ustawicznego lub 
po nabyciu kwalifikacji na otwartym rynku pracy 
lub za granicą. Obecnie taka możliwość istnieje 
jedynie po ukończeniu szkoły lub odpowiednich 
form kursowych. Zmienić ma się również sama 
formuła egzaminu zawodowego. Jednak w kwestii 
tej jak do tej pory nie podano żadnych konkretnych 
informacji.

Omawiane zmiany na pewno ulegną pewnym 
modyfikacjom, jednak wprowadzane, w znacznym 
stopniu zmienią rzeczywistość kształcenia zawo-
dowego i ustawicznego. Należy mieć nadzieję, 
że uatrakcyjnią ten obszar edukacji, że stanie 
się on bardziej elastyczny, reagujący na zmiany 
na rynku pracy.
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Przygotowanie uczniów do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe należy trakto-
wać jako priorytetowe, angażując do tego procesu 
całe środowisko związane z kształceniem zawodo-
wym na lokalnym rynku pracy. Niezwykle ważna 
i złożona jest tu rola nauczyciela, która polega 
na wspieraniu ucznia w pozyskiwaniu kwalifika-
cji zawodowych poprzez efektywne i skuteczne 
zarządzanie procesem kształcenia zawodowego.

Schemat zarządzania procesem kształcenia 
zawodowego

Analiza standardów wymagań  
egzaminacyjnych

Analizując zapisy w standardach musimy 
przyporządkować je do poszczególnych umie-
jętności z podstawy programowej, a tym samym 
umiejscowić je w procesie edukacyjnym, czyli 
w ramach jakiego przedmiotu i na jakim etapie 
będą realizowane. Zdarza się, że standardy dotyczą 
kilku przedmiotów. Analiza standardów wymagań 
egzaminacyjnych powinna być wykonywana przez 
wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych w ramach Komisji Przedmiotów Zawodo-
wych. Przygotowanie ucznia do egzaminu pole-
ga na umiejętności „czytania ze zrozumieniem, 
obliczania, wnioskowania”. W rezultacie oznacza 
to konieczność wykorzystywania różnych metod 
kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywizujących, w tym metody projektów.

Istotnym walorem zarządzania w procesie 
kształcenia zawodowego jest badanie jego efek-
tów w trakcie realizacji i na zakończenie procesu. 
Nie powinno się zapoznawać uczniów z zasada-
mi i próbą rozwiązania zadania egzaminacyjnego 
w ostatnim roku nauki. Dlatego dobrą praktyką 
jest przeprowadzenie próby egzaminu w klasie III 
technikum. 

„Rok przed dyplomem”
LSCDN w Lublinie, we współpracy z dorad-

cami miasta Lublin ds. przedmiotów zawodo-
wych, już 4-krotnie przeprowadziło konkurs 
„Rok przed dyplomem” dla zawodów takich, jak: 
technik mechanik, technik informatyk, technik 
mechatronik, technik pojazdów samochodowych. 
W konkursie biorą udział uczniowie klas trzecich 
szkół województwa lubelskiego. Z roku na rok 
rośnie liczba szkół i uczniów biorących udział 
w konkursie oraz poszerza się liczba zawodów.  
Ma to ogromne znaczenie, ponieważ daje uczniom 
możliwość orientowania się na bieżąco co do stop-
nia przygotowania ich do egzaminu i oswaja ich 
z warunkami oraz narzędziami pomiaru dydaktycz-
nego stosowanymi na egzaminie. Wyniki konkursu 

Ewa	Dębska		
doradca	metodyczny	ds.	przedmiotów	zawodowych
Lubelskie	Centrum	Edukacji	Zawodowej

Rola nauczycieli przedmiotów zawodowych 
w przygotowaniu ucznia do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
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ciela prowadzi do zamierzonego celu. Obowiązu-
jące progi zdawalności egzaminu zawodowego  
(50% - etap pisemny, 75% - etap praktyczny) 
są relatywnie (w stosunku do innych egzaminów 
zewnętrznych) wysokie, a jednocześnie wysokie 
wymagania egzaminacyjne nie znajdują odzwier-
ciedlenia w zwiększeniu szans na rynku pracy 
absolwentów legitymujących się najwyższymi 
wynikami na egzaminie.

Wnioski
Rola nauczyciela w przygotowaniu ucznia 

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe jest niezwykle ważna, bo to on prowadzi 
ucznia po ścieżkach wiedzy, których celem jest 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego m.in. kwa-
lifikacje zawodowe. Nie można jednak twierdzić, 
że niepowodzenie ucznia na egzaminie są wyni-
kiem niewłaściwej pracy nauczyciela, ponieważ 
zdarza się, że duże zaniedbania i braki w opa-
nowaniu wiedzy na poziomie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum są często trudne do nadrobienia 
w technikum. 

Niezwykle ważnym aspektem w drodze 
do sukcesu zawodowego ucznia jest dobry kontakt 
nauczyciela, wychowawcy klasy z jego rodzicami. 
Ścisły i prawidłowy kontakt rodziców ucznia mało 
zdolnego, czy „nie lubiącego się uczyć” zwiększa 
szansę na zdanie przez niego egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe.

dają nauczycielowi niezwykle ważną wskazówkę, 
w jakim kierunku ma pójść w doskonaleniu pro-
cesu kształcenia.

Najważniejszą osobą w przygotowaniu ucznia 
do egzaminu zawodowego jest nauczyciel, który 
organizuje proces kształcenia tak, aby uwzględnić 
w nim wszystkie elementy zawarte w standardach 
egzaminacyjnych. Powstaje zatem pytanie: Czy nie 
ma niebezpieczeństwa „uczenia pod egzamin”? 
Jeżeli standardy egzaminacyjne są zgodne z pod-
stawą programową, to postawione pytanie nie jest 
zasadne. Rolą nauczyciela jest przecież kształtowa-
nie umiejętności zawodowych zgodnie z podstawą 
programową. 

Wyniki egzaminu zewnętrznego
Czy szkoły można dzielić na dobre i słabe 

na podstawie egzaminów zewnętrznych?
„Gdy szkoły są traktowane jako dobre i słabe 

na podstawie jednej tylko miary, wyniku egzaminu 
zewnętrznego, popełniany jest podstawowy błąd 
atrybucji osiągnięć uczniów, polegający na prze-
cenianiu roli szkoły w uzyskiwaniu tych osiągnięć 
przez uczniów a niedocenianiu znaczenia sytuacji 
na wejściu oraz kontekstu w systemie kształcenia” 
– twierdzi prof. Bolesław Niemierko.

Niskie osiągnięcia uczniów na egzaminie gim-
nazjalnym uniemożliwiają często doprowadzenie 
do sukcesu na egzaminie potwierdzającym kwa-
lifikacje zawodowe. Nie zawsze wysiłek nauczy-

Ryszard	Gałązka
nauczyciel	konsultant	ds.	języków	obcych
LSCDN	O/	Biała	Podlaska

Egzamin gimnazjalny z języka obcego po dwóch latach  
- i co dalej...

Od pewnego czasu ocenianie stało się jednym 
z wiodących tematów wszelkich oświatowych 
dywagacji, czy to na konferencjach naukowych, 
czy to w prasie fachowej, a nawet w rozmowach 
prowadzonych w pokoju nauczycielskim. Przez 
wielu fachowców ocenianie zaliczane jest do naj-
trudniejszych elementów całego procesu dydak-
tycznego i jako takie stanowi wdzięczne pole 
do dyskusji. Często też to właśnie ocenianie jest 
powodem nieporozumień miedzy nauczycielem 
a uczniem. Niełatwo bowiem, mimo wszelkich 
sposobów prowadzonych do jego obiektywizacji, 

wyzbyć się pewnych subiektywnych aspektów 
leżących u jego podstaw. Ocenianie zewnętrzne 
jest właśnie taką próbą możliwie najpełniejszego 
zobiektywizowania tego procesu. Od sześciu lat 
doświadczają tego kolejni maturzyści. Gimnazjali-
ści oceniani są w ten sposób od początku wprowa-
dzenia egzaminów gimnazjalnych, to jest od 2005 
roku. Egzamin gimnazjalny z języków obcych 
jest na dzień dzisiejszy najmłodszym dzieckiem 
zewnętrznego oceniania. Przyjrzyjmy się zatem, 
jak przedstawia się on po dwóch latach funkcjo-
nowania. 
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tekstu czytanego oraz reagowanie językowe. Rea-
gowanie językowe jest najważniejszą sprawnością 
językową, ponieważ jest widocznym rezultatem 
wyćwiczenia dwóch pozostałych kompetencji 
językowych, to jest słuchania i czytania. Uczeń 
reaguje poprawnie, jeśli jest w stanie zrozumieć 
kierowany do niego komunikat ustny bądź pisem-
ny. Sprawdzian pisemny z reagowania językowego 
jest w pewnym sensie ekwiwalentem posługiwania 
się językiem mówionym, jako że egzamin odbywa 
się tylko w formie pisemnej. Z tego faktu wynika 
dodatkowy efekt obiektywizacji oceniania, gdyż 
całość egzaminu sprawdzana jest metodą elektro-
niczną bez udziału egzaminatorów. 

Wyniki egzaminów z języka obcego 
w gimnazjum 2010

Średni wynik osiągnięty przez uczniów w ska-
li kraju wyniósł około 60%. W poszczególnych 
językach obcych kształtował się on następująco: 
język angielski - 60%, język niemiecki - 60%, 
język francuski - 68%, język rosyjski - 54%. Oczy-
wiście wyniki kształtowały się różnie w odniesie-
niu do różnych zadań. Dla zdających język angiel-
ski łatwiejsze okazały się zadania sprawdzające 
rozumienie tekstu słuchanego, gdzie średni wynik 
sięgnął 70%. W pozostałych obszarach było nie-
co gorzej - rozumienie tekstu czytanego wyniosło 
59%, a reagowanie językowe tylko 55%. 

Zatrzymajmy się przez chwilę nad kwestią 
stopnia trudności poszczególnych zadań. Najmniej 
trudności sprawiły gimnazjalistom:
• zadania sprawdzające umiejętność określenia 

kontekstu sytuacyjnego w tekście słuchanym,
• zadania z reagowania językowego sprawdza-

jące znajomość najbardziej podstawowych 
funkcji językowych, takich jak pytanie o wiek, 
pytanie o opinie, pozdrowienia,

• zadania sprawdzające znajomości liczebników, 
np. określanie wieku, ceny, rozpoznawanie 
numeru telefonu, 

• zadania sprawdzające znajomość najbardziej 
podstawowego słownictwa, np. zadania wyma-
gające rozpoznania słowa poprawnie uzupeł-
niającego lukę, 

• zadania typu prawda - fałsz lub pochodne,  
np. za/przeciw, tak/nie,

• zadania polegające na uzupełnieniu dialogu 
brakującymi kwestiami spośród podanych.

Dzięki egzaminom zewnętrznym wzrósł 
poziom konkurencji między szkołami. Dotyczy 
to również egzaminu z języka obcego. Co prawda 
przez ostatnie dwa lata wyniki tego egzaminu nie 
wliczały się do końcowego punktowego rezultatu 
osiągniętego przez absolwenta gimnazjum, nie-
mniej jednak w określony sposób kierunkował 
on pracę zarówno nauczycieli, jak też autorów pod-
ręczników do języków obcych. Ponadto, istniejący 
obecnie naturalny pęd do języków wśród uczniów 
i ich rodziców sprawia, że poziom nauczania języ-
ków w danej szkole staje się istotnym czynnikiem 
w przypadku możliwości wyboru szkoły spośród 
innych gimnazjów. 

Wdrażana od września 2009 r. reforma progra-
mowa wynika z wielu inicjatyw, jakie polskie wła-
dze oświatowe podejmowały i podejmują zarówno 
na szczeblu Rady Europy, jaki i we współpracy 
ze wszystkimi środowiskami oświatowymi w Pol-
sce. Każda zmiana nieuchronnie pociąga za sobą 
wiele pytań i obaw. Nauczyciele winni być wni-
kliwie zapoznani z celami zmian tak, aby mogli 
spokojnie je wdrażać. Należałoby również bardziej 
upowszechniać rezultaty egzaminu z języka obce-
go wraz z analizą poszczególnych jego części, aby 
nauczyciele z różnych szkół mogli się odnaleźć 
na krajowej mapie wyników. Niniejszy artykuł 
jest próbą dokonania takiej analizy uwzględnia-
jącej wyniki egzaminu gimnazjalnego z języków 
obcych. 

Nieco statystyki dotyczącej tegorocznego 
egzaminu

Do egzaminów z języka obcego w roku 2010 
przystąpiło w skali kraju ponad 444 tys. gimnazja-
listów z 7136 gimnazjów. Najwięcej uczniów zda-
wało język angielski – około 344 tys. W następnej 
kolejności były: język niemiecki 82,7 tys., język 
rosyjski 4,7 tys., język francuski 2,3 tys. oraz śla-
dowe ilości języka hiszpańskiego oraz włoskie-
go. Spora część uczniów była zwolniona z uwagi 
na sukcesy w olimpiadach językowych. Na margi-
nesie warto rozważyć, czy opłaca się przygotowy-
wać zestawy i uruchamiać całą procedurę zdawania 
języka włoskiego, który w ubiegłym roku zadawało 
sześciu uczniów w skali kraju. 

A teraz krótki opis egzaminu dla mniej zorien-
towanych. Egzamin z języka obcego w gimnazjum 
składa się czternastu zadań pozwalających osiągnąć 
maksymalny wynik 50 punktów. Zadania obejmu-
ją trzy obszary: odbiór tekstu słuchanego, odbiór 
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Najwięcej trudności przysporzyły gimnazjalistom:
• zadania sprawdzające umiejętność rozpozna-

wania związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, 

• zadania z reagowania językowego i zadania 
na odbiór tekstu czytanego, których wykonanie 
wymagało zrozumienia związku wielowyrazo-
wego (kolokacji), 

• zadania wielokrotnego wyboru. 

Co dalej z egzaminem z języka obcego 
w gimnazjum?

Egzamin z języka obcego przechodzi dalszą 
ewolucję. Według informacji zawartych w Infor-
matorze	CKE	o	egzaminie	gimnazjalnym obecna 
formuła obowiązywać będzie jeszcze przez ten rok 
szkolny. Od roku 2012 uczniowie, którzy w gimna-
zjum kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole 
podstawowej, będą zdawać egzamin gimnazjalny 
z języka obcego na poziomie podstawowym oraz 

rozszerzonym. Natomiast uczniowie, którzy roz-
poczęli jego naukę w klasie pierwszej gimnazjum 
i uczyli się go jako przedmiotu obowiązkowego, 
będą mogli zdawać go na poziomie podstawo-
wym. Uczniowie ci, jeśli chcą sprawdzić poziom 
swoich umiejętności językowych, mogą przystąpić 
również do egzaminu na poziomie rozszerzonym. 
Jednak w procesie rekrutacji do szkoły ponad-
gimnazjalnej liczył się będzie punktowy wynik 
z egzaminu na poziomie podstawowym. Wynik 
osiągnięty na egzaminie na poziomie rozszerzo-
nym może być pomocny, np. dyrektorom liceów 
przy przydzielaniu uczniów do właściwych klas. 
Zakłada się, że od roku 2018 będzie brany pod 
uwagę wynik na poziomie rozszerzonym, kiedy 
obecni uczniowie szkoły podstawowej przejdą cykl 
zmodyfikowanej podstawy programowej. A oto jak 
wygląda to w tabeli porównawczej:

EGZAMIN 
GIMNAZJALNY 2012

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania 60 minut 60 minut

Poziom (CEF) i zakres A2, na bazie wersji III.0 nowej 
podstawy programowej

A2 +/B1, na bazie wersji III.1 nowej 
podstawy programowej

Testowane obszary

 

Rozumienie ze słuchu 30% Rozumienie ze słuchu 25%

Rozumienie tekstów pisanych 30% Rozumienie tekstów pisanych 25%

Znajomość funkcji językowych 25% Znajomość środków językowych 25%

Znajomość środków językowych 15% Wypowiedź pisemna 25%

Liczba zadań 12 zadań zamkniętych 10 zadań (w tym zadania otwarte)

Nauczyciele języków obcych w gimnazjach powinni zatem już przygotowywać się do czekających ich 
zmian. Nie będzie to chyba zbyt trudne, gdyż ostatnimi czasy władze oświatowe przyzwyczaiły nas do tego, 
że w szkole nie ma nic bardziej stałego niż stałe zmiany.
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bezbłędnie, jednak dalsza część rozwiązania 
zadania zawiera usterki, na przykład błędy 
rachunkowe, nie dokonano wyboru rozwią-
zania,

• zadanie zostało rozwiązane bezbłędnie.
W praktyce nauczyciele matematyki przyjęli 

następującą strategię. 
W zadaniach krótkiej odpowiedzi zdający 

otrzymuje 1p. za rozwiązanie, w którym popeł-
nił pewne błędy lub nie doprowadził rozwiązania 
do końca, ale wykonał operacje matematyczne, 
które w tym zadaniu musiały zaistnieć. 

W rozwiązaniu zadań rozszerzonej odpowie-
dzi wyróżnia się pewne etapy. Jest to dokonanie 
niewielkiego postępu, który jednak jest konieczny 
do rozwiązania zadania oraz dokonanie istotne-
go postępu. Te dwie fazy składają się na sytua-
cję zwaną „pokonaniem zasadniczych trudności 
zadania”. Przyjęto zasadę, że za tę część można 
otrzymać co najmniej połowę punktów przewi-
dzianych za prawidłowe i do końca doprowadzone 
rozwiązanie. Punktacja przedstawia się następują-
co: w zadaniach za 4p. uczeń otrzymuje 2 lub 3p., 
a w zadaniach za 5p. otrzymuje 3p., zaś w zada-
niach za 6p. – 3 lub 4p. 

Następna ważna grupa rozwiązań, to te, w któ-
rych zdający pokonali zasadnicze trudności i kon-
tynuowali rozwiązanie do końca, ale popełnili błę-
dy niewpływające na poprawność rozumowania, 
na przykład błędy nieuwagi lub błędy rachunkowe. 
Wyróżnia się kategorię pokonania zasadniczych 
trudności z nieistotnymi błędami. W obu tych przy-
padkach w schemacie oceniania określona jest licz-
ba punktów przyznana za rozwiązanie. Schemat 
oceniania rozwiązań zadań na ogół uwzględnia 
wszystkie typowe sposoby rozwiązania.

Zadania sprawdzały umiejętności opisa-
ne we wszystkich pięciu obszarach standardów 
wymagań egzaminacyjnych.

Obowiązkowa matura z matematyki budziła 
obawy o los maturzystów. Po zakończeniu egzami-
nu okazało się, że jej wyniki nie są gorsze od tych 
z lat poprzednich.

Niewątpliwie duża w tym zasługa nauczycieli, 
którzy potrafili zmobilizować uczniów do pracy.

Anna	Biskupska
nauczyciel	konsultant
LSCDN	O/Zamość

Nie taka matura straszna…
Po 25 latach matematyka ponownie stała się 

przedmiotem, który uczniowie obowiązkowo zda-
ją na maturze. Każdy abiturient miał obowiązek 
przystąpić do egzaminu dojrzałości z matematyki 
na poziomie podstawowym. Czas przeznaczony 
na pracę wynosił 170 minut. Część maturzystów 
wybrała matematykę jako przedmiot dodatkowy. 
Po przerwie, w ciągu 180 minut, rozwiązywali 
zadania z arkusza rozszerzonego. Arkusz pod-
stawowy zawierał 25 zadań zamkniętych. Zdają-
cy miał wybrać jedną z 4 podanych odpowiedzi. 
Zadań otwartych było 9, w tym 6 krótkiej odpowie-
dzi i 3 zadania odpowiedzi rozszerzonej. Arkusz 
na tym poziomie zawierał najbardziej podstawowe 
pojęcia i treści nauczane w szkole ponadgimna-
zjalnej. Odpowiadał standardom wymagań egza-
minacyjnych oraz nowej podstawie programowej. 
Arkusz z poziomu rozszerzonego zawierał 11 zadań 
otwartych. Na obydwu poziomach maksymalna 
ilość punktów wynosiła 50. Zadania zamknięte 
oceniane były skalą 0 – 1p., zadania otwarte krót-
kiej odpowiedzi 0 – 2p., zaś zadania rozszerzonej 
odpowiedzi 0 – 4p., 0 – 5p., 0 – 6p.

Począwszy od matury 2010 zasada oceniania 
zadań otwartych jest inna niż dotychczas. Przyję-
to system holistyczny. Polega on na całościowym 
spojrzeniu na rozwiązanie zadania. Ocena zależy 
od tego, jak daleko zdający doprowadził swoje 
rozwiązanie.

A oto opisowe kryteria oceniania, wg któ-
rych rozwiązanie zadania przydziela się do jednej 
z następujących kategorii:
• rozwiązanie, w którym nie ma istotnego

postępu,
• został dokonany istotny krok w kierunku roz-

wiązania, ale nie zostały pokonane zasadnicze 
trudności zadania,

• zostały pokonane zasadnicze trudności zada-
nia, ale w trakcie ich pokonywania zostały 
popełnione błędy,

• zasadnicze trudności zadania zostały pokona-
ne bezbłędnie, rozwiązanie zadania nie zostało 
dokończone lub w dalszej części rozwiązania 
wystąpiły poważne błędy merytoryczne,

• zasadnicze trudności zadania zostały pokonane 
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Już po raz czwarty w tym roku szkolnym będzie organizowana Lubelska Próba przed Maturą. Oferta jest 
kierowana do nauczycieli matematyki i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest pomoc w przy-
gotowaniu do matury z matematyki, która od ubiegłego roku szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W styczniu 2010 r. szkoły, które wyraziły chęć wzięcia udziału w próbie, otrzymały płytkę z arkuszami 
dla klasy trzeciej (wersja A i B), jeden z poziomu podstawowego a drugi z rozszerzonego. Został również 
przygotowany schemat punktowania zgodny ze sposobem oceny arkuszy maturalnych. Ustalono termin 
przeprowadzenia próby jednakowy we wszystkich szkołach. Nauczyciele mogli wykorzystać materiały 
w dowolny sposób: jako sprawdzian, jako pracę samodzielną uczniów w domu lub inaczej. 

W czerwcu 2010 r. została zorganizowana podobna próba dla uczniów klas drugich. Była to pierwsza 
tego typu oferta dla tegorocznych maturzystów. Obie próby cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół 
województwa lubelskiego. W związku z tym w bieżącym roku szkolnym jest planowana próba dla klas 
trzecich (12.01.2011 r.) i próba dla klas pierwszych i drugich (03.06.2011 r.). Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do udziału w Lubelskiej Próbie przed Maturą w roku szkolnym 2010/2011. Aby zachęcić Państwa 
do udziału udostępniamy przykładowy arkusz z zakresu podstawowego wraz ze schematem oceniania 
dla klasy drugiej. Powodzenia.

Klasa II
POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy 170 minut
W	zadaniach	od	1.	do	25.	wybierz	i	zaznacz	na	karcie	odpowiedzi	

jedną	poprawną	odpowiedź

Zadanie 1. (1	pkt)	Znajdź dwie liczby wymierne leżące między liczbami 0,25 i 
3

11
:

A. 
1 3; ;
4 11

 B. 
11 12; ;
44 44

 C. 
11 24; ;
88 88

 D. 
34 35; .

132 132

Zadanie 2. (1		pkt)	Wyrażenie 4 2 3 2 3 4− − −  jest równe.

A. 0;  B. 8;  C. 4 3;   D. 8 4 3.−

Anna	Biskupska
nauczyciel	konsultant
LSCDN	O/Zamość

Lubelska Próba przed Maturą
nowym wyzwaniem dla nauczycieli matematyki 

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
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Zadanie 3. (1		pkt)	Wyrażenie ( ) ( )( ) ( )3 221 2 2 4 3 1+ − − + + − −a a a a a  po doprowadzeniu 
do najprostszej postaci jest równe

A. 23 6 7;− + +a a   B. 23 12;− +a , C. ( )3 3 2 ;+a  D. 23 6 10.− + −a a

Zadanie 4. (1		pkt)	Dana jest  funkcja ( )=y f x , której wykres jest przedstawiony na rysunku:

Wskaż zbiór wartości tej funkcji.

A. 2;2 ;−   B. { }1;0;1;2 ;−  C. ( 2;2 ;−  D. ( )4;4 .−

Zadanie 5. 	(1		pkt)	Wyznacz zbiór: { }: 3 5= ∈ + <A x x C i x

A. { }7; 6; 5; 4; 3; 2; 1;0;1 ;− − − − − − −  B. ( )8;2 ;−  C. { }0;1;2 ;  D. { }0;1 .

Zadanie 6. 	(1		pkt)	Prosta o współczynniku kierunkowym 3, przechodząca przez punkt A(-1;1) 
ma równanie:

A. 3 1;= − +y x  B. 3 1;= −y x  C. 3 1;= +y x  D. 3 4.= +y x

Zadanie 7. (1		pkt)	Która z liczb jest wartością wyrażenia: 
3 1

21 8 32
2

−  ⋅ ⋅ 
 

?

A. 

7
41 ;

2
 
 
 

  B. 
7
42 ;  C. 4;  D. 

1 .
4

Zadanie 8. (1		pkt)	Oblicz:  
1log 0,04 log
4

+

A. -2; B. 2; C. 10; D. 100.

Zadanie 9. (1		pkt)	Jeśli osią symetrii paraboli o równaniu ( )22 5= + −y x m jest prosta x=2 to:

A. 2;=m   B. 2;= −m  C. 5;= −m  D. 5.=m

Zadanie 10. (1		pkt) Punkt A(2,3) należy do okręgu o środku S(-2;0). Średnica tego okręgu jest równa:  

A. 5;  B. 10;  C. 5 2;   D. 10 2 .
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Zadanie 11. 	(1		pkt)	Długość odcinka DE jest równa:

 

A. 7cm;  B. 7,5cm  C. 5cm;  D. 6,5cm.

Zadanie 12. 	(1		pkt)	Wielomian ( ) ( )2 4 32 3 2 3= − − + − +W x a a x x x  jest wielomianem stopnia 
trzeciego dla:

A. ;∈a R   B. { }\ 1;2 ;∈ −a R  C. { }1;2 ;∈ −a  D. { }\ 0 .∈a R

Zadanie 13. (1		pkt)  Drugi wyraz ciągu 2
6 4log

2
−

=n
na
n

 jest równy:

A. 
1 ;
2

 B. 0; C. 1; D. 2.

Zadanie 14. (1		pkt)	Sumą wyrażeń	 { }2

2 6 \ 2;2
2 4

−
+ ∈ −

+ −
x dla x R

x x
	jest 

A. 2

8 ;
4

−
−
x

x
 B. 2

8 ;
2

−
+ −
x

x x
  C. 

1 ;
2−x

  D. 
8 .

2
−
+
x

x

Zadanie 15. (1		pkt)	Kulę o promieniu R wykonaną z wosku przetopiono na stożek. Objętość tego stożka 
wynosi:

A. 24 ;Rπ   B. 34 ;
3

Rπ  C. 3;Rπ   D. 32 .Rπ

Zadanie 16. (1		pkt)	Objętość prawidłowego graniastosłupa czworokątnego wynosi 3,  a krawędź 
podstawy ma długość 1. Kąt α nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi:

A. 45 ;=α  B. 30 ;=α  C. 60 ;=α  D. 
2cos .
3

=α

Zadanie 17. 	(1		pkt)	W klasie jest 32 uczniów, w tym 20 dziewcząt. Jaki procent wszystkich uczniów 
stanowią chłopcy?
A. 35%;  B. 37,5%;  C. 35%;  D. 32%. 

Zadanie 18. (1		pkt)	Bok kwadratu zwiększono 3 razy. Ile razy zwiększyło się pole kwadratu?:
A. 3;  B. 6;  C. 9;  D. 12.

Zadanie 19. (1		pkt)	Do wykresu funkcji ( ) 2
2
−

= −
−
xf x

x
 nie należy punkt 

A. (1;-1);  B. (3;-1);  C. (0;-1);  D. (2;-1).
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Zadanie 20. (1		pkt)	Przedział ( ;1−∞  jest zbiorem rozwiązań nierówności: 

A. 2 1 0;− ≤x  B. ( )1 0;− ≤x x  C. ( )21 0;− ≤x  D. ( ) 21 1.− ≥ −x x x

Zadanie 21. (1		pkt)	Dla trójkąta prostokątnego ABC (rys.) iloczyn sin cos⋅α α  jest równy: 29

A. 
4 ;
29

  B. 
10 ;
29

  C. 
25 ;
29

  D. 1.

Zadanie 22. (1		pkt)	Jeżeli liczby  4, x, x-1 tworzą ciąg arytmetyczny to::
A. x= -2;  B. x=2;  C. x=3;  D. x=5.

Zadanie 23. 	(1		pkt)	Ile wynosi miara kąta środkowego, jeżeli suma miar kątów środkowego i wpisanego 
opartych na tym samym łuku jest równa 210º.
A. 70º; B. 140º; C. 100º; D. 150º.  

Zadanie 24. (1		pkt)	Do trójkąta o bokach 8, 12, 14 jest podobny trójkąt o bokach długości:

A. 
1 3, , 2;
2 4

 B. 
12, 3, 3 ;
2

 C. 4, 6, 8;  D. 4, 8, 10.

Zadanie 25. (1		pkt)	Dziedziną funkcji ( )
23 8

2 6 1
−

=
+ +
x xf x
x

 jest:

A. { }\ 0 ;R  B. ;R   C. { }\ 5 ;R   D. { }\ 4;5 .R

ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania	zadań	o	numerach	od	26	do	34	należy	zapisać	w	wyznaczonych	
miejscach	pod	treścią	zadania

Zadanie 26. (2		pkt)	

Znajdź przekształcenie, w którym obrazem wykresu funkcji 2( ) 2= −f x x  jest wykres funkcji 

2( ) 2 5 1= − − +g x x x .
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Zadanie 27. (2		pkt)

O	godzinie 308  z miasta A wyjeżdża pierwszy rowerzysta. O godzinie 009  z tego samego punktu wyjeżdża 
na tę samą trasę drugi rowerzysta. Oblicz prędkości obu rowerzystów,  jeżeli wiesz, że drugi jedzie z 

prędkością o 4 /km h  większą niż pierwszy i dogoni pierwszego o godzinie 0011 .
Zadanie 28. 	(2		pkt)
Zbadaj dla jakich wartości parametrów m, n proste o równaniach : 
 2x – y +n = 0    i    6x + my – 12 = 0 , są dwiema różnymi prostymi równoległymi

Zadanie 29. (2		pkt)

Uzasadnij, że pole 12-kąta foremnego wpisanego w koło o danym promieniu r równa się 23r .

Zadanie 30. (2		pkt)

Rozwiąż równanie : 3 29 9− = −x x x .

Zadanie 31. (2		pkt)

Które wyrazy ciągu o wyrazie ogólnym  2 3 18= − −na n n   są równe 0.

Zadanie 32. (4		pkt)
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 10, a tangens jednego z kątów ostrych tego trójkąta 
równa się 2. Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta, oraz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 33. 	(4		pkt)
Dwie maszyny wytwarzają w ciągu dnia 2a detali. Dzięki unowocześnieniu maszyn, pierwsza z nich 
zwiększyła dzienną wydajność o 40%, a druga o 70% i wówczas obie wytwarzały razem 3a detali. Ile 
dziennie detali wytwarzała każda z nich przed unowocześnieniem.

Zadanie 34. 	(5		pkt)
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P ( 2, 6 ) i tworzącej z dodatnimi półosiami układu 
współrzędnych trójkąt o polu równym 24.

PROPOZYCJA OCENIANIA
POZIOM PODSTAWOWY

Zadania zamknięte:

Nr 
zadania

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Odp. D A C C A D D A B B B C C C B C B

Nr 
zadania

18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Odp. C D D B C B B B
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Schemat oceniania:

Zadanie Etapy rozwiązania
Liczba 

punktów

Zad. 26 
(2 pkt)

Wyznaczenie współrzędnych wierzchołka paraboli: 1 1
4 8( 1 , 4 )= −W 1

Przesuniecie równoległe o 1
41 w lewo i o 1

84 w górę. 2

Zad. 27 
(2 pkt)

Zapisanie równania z jedną niewiadomą pozwalającego wyznaczyć prędkości: 
2,5 2( 4)= +ν ν 1

Wyznaczenie szukanych prędkości: 16 20km km
h hi 2

Zad. 28 
(2 pkt) 

Zapisanie warunków: 
6 122 = − ≠i n
m m

. 1

Rozwiązanie warunków: 3 4= − ≠ −m i n . 2

Zad. 29 
(2 pkt)

Zauważenie, że wielokąt składa się z 12 trójkątów równoramiennych o kącie  
przy wierzchołku 30o.

1

Wykazanie, że pole wielokąta wynosi 3r2. 2

Zad. 30 
(2 pkt)

Doprowadzenie równania do postaci: (x2 - 9)(x - 1) = 0 1

Rozwiązanie równania. 2

Zad. 31 
(2 pkt)

Zapisanie równania: n2 – 3n – 18 = 0 1

Rozwiązanie równania i podanie odpowiedzi: a6 = 0. 2

Zad. 32 
(4 pkt)

Wyznaczenie zależności miedzy przyprostokątnymi trójkąta: a = 2b 1

Wykorzystanie Tw. Pitagorasa 2

Obliczenie długości przyprostokątnych: 4 5 2 5= =a i b . 3

Długość promienia okręgu wpisanego 3 5 5− 4

Zad. 33 
(4 pkt)

Zapisanie układu równań:
2

1,4 1,7 3
+ =

 + =

x y a
x y a

, gdzie x i y to ilość detali wytwarzanych 
przez maszyny.

2

Rozwiązanie układu: 4 2
3 3= =x a i y a 4

Zad. 34 
(5 pkt)

Zapisanie równania prostej y	=	ax	+	b, gdzie a<0	i	b>0 w postaci: 6 2= + −y ax a 1

Wyznaczenie punktów przecięcia prostej z osiami układu współrzędnych w zależności 
od a: 6(2 ;0) , (0;6 2 )− −a a 2

Wykorzystanie pola do zapisania równania pozwalającego wyznaczyć współczynniki 
szukanej prostej: 61

224 (6 2 )(2 )= − − aa .
3

Obliczenie współczynników i podanie równania prostej y	=	-3x	+	12. Jeżeli uczeń poda 
tylko współczynnik a otrzymuje 4 pkt.

5

W kolumnie liczba punktów znajduje się ilość punktów proponowana za dokonany postęp w rozwiązaniu 
zadania. Punkty przyznajemy za postęp w rozwiązaniu a nie za wykonane czynności.



29

Stosowanie w procesie nauczania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej stało się w ostat-
nich latach niezmiernie popularne i niemalże 
powszechne. Choć nie gwarantuje pedagogicz-
nych osiągnięć, bo nie zastąpi braku kompetencji, 
niewątpliwie pomaga nauczycielowi usprawnić 
i uatrakcyjnić działania dydaktyczne oraz zwięk-
szyć efekty jego pracy. W artykule „O zastoso-
waniu technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w różnych obszarach edukacji humanistycznej” 
chcielibyśmy zaprezentować kilka interesujących 
i efektywnych naszym zdaniem sposobów wyko-
rzystania możliwości, jakie każdemu nauczycielo-
wi daje komputer z dostępem do Internetu.

Ciekawym przykładem stosowania ITC w pro-
cesie nauczania – uczenia jest coraz bardziej znana 
i popularna w Polsce metoda WebQuestu. Ma ona 
formę grupowej aktywności i może dotyczyć jednej 
dziedziny wiedzy lub też mieć charakter interdy-
scyplinarny. Jest narzędziem, które pomaga przy-
gotować uczniów do przekształcania informacji 
w wiedzę i wspomagać ich w tym procesie. Moż-
na dzięki niej zaprojektować wiele interesujących 
działań edukacyjnych. Nauczyciele poloniści, któ-
rzy kiedykolwiek stosowali metodę projektu, nie 
będą mieli trudności z wprowadzeniem WebQuestu 
w życie, ponieważ bardzo ją przypomina. Po raz 
pierwszy wykorzystali ją Amerykanie. Angażowali 
uczniów w działanie ukierunkowane na docieka-
nie, badanie, budowanie własnej wiedzy z wyko-
rzystywaniem różnych źródeł informacji w oparciu 
o zasoby Internetu i zasoby pozainternetowe.

Kiedy poznaliśmy tę metodę, postanowili-
śmy spróbować swoich sił i zbudować WebQu-
est, wspomagający pracę z lekturą „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza. Jego celem było zachęcenie 

uczniów do uważnej lektury fragmentów arcydzie-
ła i spojrzenie na tekst krytycznym okiem w celu 
odnalezienia w nim cech narodowej epopei i baśni.

Przejrzeliśmy zasoby internetowe, wyszukali-
śmy, zweryfikowaliśmy pod kątem wartości mery-
torycznej, uporządkowaliśmy, skategoryzowaliśmy 
i pogrupowaliśmy uzyskaną w ten sposób wiedzę, 
materiały i źródła informacji, dotyczące interesują-
cego nas zagadnienia. Następnie do zasobów onli-
ne dołączyliśmy zasoby offline i zasoby ludzkie. 
Zebrany materiał stał się podstawą do przygoto-
wania konspektu naszego WebQuestu, który zaty-
tułowaliśmy „Historia szlachecka czyli… baśń?”. 

Opisując kolejne etapy naszej pracy przedsta-
wimy jednocześnie najważniejsze elementy budo-
wy WebQuestu.

Pierwszym krokiem było zredagowanie 
WPROWDZENIA, którego celem było zainte-
resowanie, zaintrygowanie tematem, zachęcenie 
uczniów do działania. Aby uczynić ich pracę cie-
kawszą, wprowadziliśmy przewodnika po Web-
Queście – postać Gerwazego z poematu Adama 
Mickiewicza. 

Mając świadomość, że najważniejszą częś-
cią WebQuestu jest ZADANIE, staraliśmy się je 
zaprojektować tak, aby było możliwe do wykona-
nia i na tyle ciekawe i zajmujące, by w wysokim 
stopniu angażowało uczniów oraz motywowało 
ich do twórczego myślenia i działania. Formu-
łując treść zadania, określiliśmy też, jaki powi-
nien być końcowy rezultat uczniowskich działań. 
W naszym przypadku był to folder prezentujący 
poemat z jednej strony jako narodową epopeję, zaś 
z drugiej jako baśń. Uwzględniając różny stopień 
opanowania przez uczniów technologii informa-
cyjnej, można również zaplanować budowanie 

Z	życia	szkoły

Irena	Starykiewicz
Tadeusz	Starykiewicz
nauczyciele	języka	polskiego
w	Zespole	Szkół	w	Białopolu

O zastosowaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnej w różnych obszarach 

edukacji humanistycznej
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nie informacji w sposób ukierunkowany, przemy-
ślany i kontrolowany. 

Inne możliwości wykorzystania w praktyce 
nauczycielskiej technologii informacyjno-komuni-
kacyjnej daje znany głównie wszystkim egzamina-
torom OKE system Moodle, wykorzystujący ideę 
e-learningu. To bezpłatna platforma internetowa, 
wspomagająca proces nauczania. Umożliwia mię-
dzy innymi udostępnianie w formie elektronicznej 
notatek i materiałów dydaktycznych pod różnymi 
postaciami łącznie z plikami audio i wideo, przepro-
wadzanie różnorodnych testów, wystawianie ocen 
uczniom czy organizowanie dyskusji na forach inter-
netowych. Jednocześnie ułatwia kontakt nauczycie-
la z uczniem dzięki usłudze chat oraz systemowi 
wysyłania krótkich wiadomości. Możliwości, jakie 
daje system Moodle, są tak szerokie, że rozmiar 
przedsięwzięcia z jego wykorzystaniem zależy tylko 
i wyłącznie od możliwości i zaangażowania nauczy-
ciela. Warto przy tym dodać, że program jest bardzo 
prosty w obsłudze i posiada menu w języku polskim. 

Wykorzystaliśmy to narzędzie do przygotowa-
nia Konkursu Wiedzy o Gminie Białopole „Z pól 
pobielonych skrawek świata”. Ponieważ była to już 
jego szósta edycja, postanowiliśmy zmienić wcześ-
niej stosowaną formułę, unowocześnić i upowszech-
nić nasz Konkurs, opracowując wersję internetową 
umieszczoną na platformie e-learningowej.

Do skorzystania z systemu Moodle zachę-
ciła nas przede wszystkim duża różnorodność 
typów zadań, jakie oferuje system: wielokrotnego 
wyboru, typu prawda – fałsz, krótkiej odpowie-
dzi, numerycznych, polegających na dopasowaniu 
odpowiedzi albo wstawieniu brakującego słowa. 
Ta właściwość programu ułatwiała różnicowanie 
formy pytań konkursowego testu. Wybrane przez 
nas nowe narzędzie było też wygodniejsze dla osób 
biorących udział w Konkursie. Same decydowały 
o tym, kiedy do niego przystąpią i w jakim tempie 
będą rozwiązywać konkursowe zadania. Ponadto, 
ponieważ pytania konkursowego quizu odwoły-
wały się do zasobów internetowych (do oficjalnej 
strony gminy Białopole), każdy z uczestników miał 
dostęp do materiałów, bez konieczności poszuki-
wania odpowiedniej, trudnodostępnej literatury, 
a przy okazji łatwo i nie bez satysfakcji korzy-
stał z zapewnionej przez organizatorów konkursu 
jego „samowystarczalności”. Uczestnicy konkur-
su mogli kilkakrotnie poprawiać odpowiedzi oraz 
zapoznać się z informacją zwrotną dotyczącą ich 
poprawności. 

witryny internetowej, podsumowującej realizację 
WebQuestu, tworzenie prezentacji multimedialnej, 
gazetki internetowej, wirtualnej galerii, napisanie 
scenariusza czy nakręcenie filmu. Forma pre-
zentacji efektów pracy uczniów jest w zasadzie 
dowolna, ważne jest jednak, aby je przedstawić 
publicznie. Daje to nie tylko okazję prezentacji, 
ale też możliwość uzyskania informacji zwrotnej 
na temat upowszechnionych wytworów. 

Kolejnym elementem projektu było przygoto-
wanie instrukcji dla uczniów. W tym komponencie 
WebQuestu, nazwanym PROCESEM, precyzyjnie 
opisaliśmy procedury postępowania, jakie gwaran-
towały uczniom wykonanie zadania. Przedstawili-
śmy również ZASOBY, czyli wykaz źródeł infor-
macji. Był to zestaw linków do witryn interneto-
wych, tytułów książek, adresów elektronicznych 
odsyłających do ekspertów z określonych dziedzin 
(w zależności od potrzeb i możliwości możemy 
również polecić uczniom inne źródła, jakie odnajdą 
np. w bibliotece, czytelni czasopism czy muzeum). 

Opracowaliśmy również blok EWALUACYJ-
NY, dzięki któremu uczniowie uzyskali jasne i czy-
telne informacje na temat oczekiwań nauczyciela, 
a także kryteriów oceny efektów ich pracy. 

W PODSUMOWANIU, zwanym też końco-
wą konkluzją, uświadomiliśmy uczniom, czego 
nauczyli się, wykonując zaplanowane zadania 
i jednocześnie zachęciliśmy ich do dalszych badań 
i poszukiwań własnych. 

Do WebQuestu dołączyliśmy na koniec kilka 
uwag w postaci wskazówek pomocnych innym 
nauczycielom, chcącym wykorzystać nasz Web-
Quest w pracy ze swoimi uczniami, wzbogacili-
śmy materiał odpowiednią szatą graficzną i umieś-
ciliśmy na stronie internetowej pod adresem  
http://cometmoth.hosting2008.mic.psnc.pl/domo-
wa.aspx. Przyszedł czas na uczniowską aktywność... 

Praca z wykorzystaniem WebQuestu na lek-
cjach języka polskiego utwierdziła nas w prze-
konaniu, że jest on bardzo przydatny w edukacji 
humanistycznej. Poza tym, że rozwija umiejętności 
komunikacji, pracy w grupie, rozwiązywania prob-
lemów, krytycznego i twórczego myślenia, uczy 
przez tworzenie. Stawia przed uczniami zadania, 
które pozwalają im uruchomić i wykorzystać wyob-
raźnię. Warto przy tym podkreślić, że wydajnie 
spożytkowuje czas ucznia, pozwalając mu bardziej 
skupić się na użyciu informacji niż na ich szukaniu 
i wspomaga jego myślenie na poziomie analizy, syn-
tezy i oceny. WebQuest jest również znakomitym 
narzędziem, umożliwiającym uczniom poszukiwa-
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Choć zmiana formuły Konkursu wymagała 
od nas dużo zaangażowania i odbycia szkolenia 
z zakresu e-learningu, okazała się dobrą decyzją. 
VI edycja Konkursu Wiedzy o Gminie Białopole 
„Z pól pobielonych skrawek świata” cieszyła się 
zainteresowaniem większej liczby uczestników niż 
to miało miejsce w latach ubiegłych. 

Nowe rozwiązania okazały się także korzyst-
ne dla organizatorów. Zadania konkursowe były 
automatycznie oceniane, istniała możliwość okre-
ślenia ich ram czasowych, poza którymi były nie-
dostępne, a nawet wyznaczenia czasu odpowiedzi, 
a automatycznie dokonująca się zmiana kolejności 
dostępnych pytań i możliwych odpowiedzi utrud-
niała próby korzystania z gotowych wyników. Inna 
nowość, bieżący dostęp do wyników i analizy fre-
kwencji, była bardzo pomocna przy monitorowaniu 
prawidłowości technicznego przebiegu Konkursu.

Jeszcze jednym przykładem wykorzystania 
ITC w edukacji jest strona internetowa Konkur-
su W KRĘGU „PANA TADEUSZA”, organizo-
wanego przez nas od sześciu lat w Zespole Szkół 
w Białopolu, która funkcjonuje od bieżącego roku 
pod adresem http://www.wkregupanatadeusza.pl 
Jej opracowanie było podyktowane przede wszyst-
kim potrzebą usprawnienia komunikacji między 
organizatorami Konkursu i nauczycielami zainte-

resowanymi udziałem ich uczniów w konkurso-
wych zmaganiach. Kiedy powstała, okazało się, 
że oprócz funkcji informacyjnej, którą realizują, 
zamieszczony na niej aktualny regulamin Kon-
kursu, informacje o organizatorach oraz formularz 
kontaktowy, pełni też inne role. Strona stała się 
swoistą internetową kroniką, bogato i szczegóło-
wo dokumentującą historię Konkursu i doskonałą 
promocją tego przedsięwzięcia. Otwiera również 
przed organizatorami nowe możliwości na różnych 
płaszczyznach funkcjonowania Konkursu na przy-
szłość. 

Praca z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej w różnych obszarach 
edukacji humanistycznej, której efekty opisaliśmy 
w artykule, daje wiele satysfakcji. Nowe narzędzia 
wykorzystujące ITC wzbogacają warsztat pracy 
i w znacznym stopniu uatrakcyjniają działania 
ukierunkowane na dzieci i młodzież. Stają się one 
nie tylko nowoczesne, ale i efektywniejsze. Choć 
stosowanie tych metod i form wymaga czasem zdo-
bycia nowych umiejętności i dużego zaangażowa-
nia, wymiar efektu końcowego pozwala zapomnieć 
o „trudach poświecenia”, ponieważ zadowala oba 
podmioty stojące na odmiennych biegunach pro-
cesu uczenia się – nauczania: nauczyciela i ucznia.

Aleksandra	Reder
nauczyciel	konsultant
LSCDN	O/Zamość

Inny niż inne – historia jednego turnieju

W jaki sposób zainteresować chemią uczniów 
zdolnych tak, aby od początku nauki byli zaanga-
żowani, świadomi poziomu swojej wiedzy i zdo-
bywanych przez siebie nowych umiejętności? 

Wszelkiego rodzaju konkursy przedmioto-
we a zwłaszcza sukcesy w nich odnoszone spra-
wiają, że wzrasta zainteresowanie przedmiotem. 
Konkurs Chemiczny organizowany przez Lubel-
skiego Kuratora Oświaty adresowany jest przede 
wszystkim do uczniów klas trzecich, ponieważ 
obejmuje wszystkie treści programowe dla gim-
nazjum poszerzone nawet o niektóre zagadnienia. 
Powstaje więc pytanie: Jak zaangażować ucz-
niów klas młodszych? Moje doświadczenie jako 
organizatora, członka komisji wielu konkursów, 
nauczyciela przygotowującego uczniów, nasunęło 

mi pomysł takiego konkursu „innego niż inne”. 
A mianowicie:

• skierowanego do uczniów klas I, II i III gim-
nazjum,

• dającego możliwość pracy indywidualnej 
i zespołowej,

• zawierającego elementy zabawy, 
• wprowadzającego w finale zadanie w języku 

angielskim i część praktyczną – zadanie labo-
ratoryjne,

• tworzonego przy współudziale zainteresowa-
nych nauczycieli i ich uczniów.

To, że pomysł nie pozostał w sferze marzeń, 
zawdzięczamy grupie nauczycieli, którzy prze-
konali mnie, że warto podjąć trud jego realiza-
cji i chętnie a nawet z entuzjazmem przystąpili 
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logo turnieju. Podczas etapu finałowego oglądali 
pokazy doświadczeń. Ponadto w jednym i drugim 
etapie, szkoły, które współorganizowały turniej, 
zadbały o obiad i słodki poczęstunek dla uczestni-
ków, co również skracało czas oczekiwania.

Pierwszy etap dla powiatu hrubieszowskiego 
odbył się w Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Werbkowicach. Zespoły z pozostałych powia-
tów gościły w Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu. 
W tej szkole odbył się również etap finałowy.

Nawet najlepiej zorganizowany konkurs nie 
byłby atrakcyjny bez nagród. Duże zasługi w tym 
zakresie mają już wcześniej wymienione szkoły, 
które ufundowały część nagród w pierwszym eta-
pie. Chcieliśmy nagrodzić wszystkich uczestników. 
Udało się to dzięki wsparciu wydawnictw, instytu-
cji państwowych i przedsiębiorstwa prywatnego. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sponsorom.

Uczestnicy – uczniowie i nauczyciele nie 
szczędzili słów pochwały pod adresem turnieju. 
Podobała się formuła, organizacja, konkurencje, 
atmosfera, nagrody. Uczniowie z klas młodszych 
już zapowiadali swój udział w przyszłym roku. 
Jednym słowem – sukces. Sukces, który cieszy, ale 
jednocześnie zobowiązuje. Czy wystarczy zapału 
i sił do przygotowania następnych edycji? - czas 
pokaże.

Poniżej zamieszczamy przykłady zadań z opi-
sanego turnieju. Pełny zestaw zadań i regulamin 
I Regionalnego Turnieju Chemicznego dla uczniów 
gimnazjów znajduje się na naszej stronie interne-
towej http://zamosc.lscdn.pl w kategorii konkursy 
rok 2009/2010

Zapraszam na tę stronę, zachęcam również 
do wyrażenia opinii, wymiany doświadczeń. 
Zapraszam do współpracy. areder@o2.pl 

do współpracy. Rozpoczęliśmy od regulaminu. Dla 
podkreślenia odmiennego charakteru planowanego 
konkursu, nazwaliśmy go: I Regionalnym Turnie-
jem Chemicznym.

Regionalny, bo adresowany do gimnazjów 
z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, 
tomaszowskiego i zamojskiego (ale gościliśmy 
również uczestników z Krasnegostawu).

Turniej przebiegał w dwóch etapach: 
I – powiatowym, II – regionalnym (finałowym). 
Szkołę reprezentował zespół trzyosobowy (uczeń 
z I, II i III klasy). Każdy etap składał się z dwóch 
części. Pierwsza, to część pisemna – uczniowie 
indywidualnie rozwiązywali zestaw zadań, każda 
klasa ze swego zakresu tematycznego określonego 
w regulaminie w oparciu o podstawę programową. 
Druga część to konkurencje zespołowe. Na etapie 
powiatowym konkurencje do tej części przygoto-
wali nauczyciele wraz ze swoimi uczniami – każdy 
zespół jedną konkurencję dla pozostałych zespo-
łów. Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowa-
nie oceniał również poprawność wykonania, przy-
dzielając odpowiednią ilość punktów. W tej części 
pojawiały się logogryfy, szyfrogramy, krzyżówki, 
różnego typu zagadki, kalambury, chemografy 
i inne zadania.

W etapie finałowym – druga część zespołowa 
zawierała dwie konkurencje przygotowane przez 
organizatorów: 

1) zadanie w języku angielskim, 
2) zadanie laboratoryjne dotyczące identyfi-

kacji roztworów.

Turniej umożliwił uczniom zaprezentowanie, 
sprawdzenie i porównanie z rówieśnikami z innych 
szkół swojej wiedzy oraz umiejętności. Jednocześ-
nie pozwolił na kształcenie i doskonalenie takich 
cech, jak: umiejętność współzawodnictwa, współ-
pracy w zespole, współodpowiedzialności za uzy-
skany wynik oraz atrakcyjność przygotowywanej 
konkurencji a tym samym turnieju.

Organizacja tego typu zawodów nie była pro-
sta i wymagała dokładnego przemyślenia i zapla-
nowania, tym bardziej, że ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbywało się w dniu rozgry-
wek. Prace pisemne sprawdzali i oceniali nauczy-
ciele opiekunowie zespołów. Zawodnicy, oczeku-
jąc na wyniki w etapie powiatowym, projektowali 



33

Zestaw zadań dla uczniów klasy pierwszej z etapu finałowego

Zad. 1 (6 pkt)
Oceń prawdziwość podanych informacji. Obok każdego zdania wpisz odpowiednio literę P (jeśli jest praw-
dziwe) lub F (jeśli jest fałszywe).
a) Pierwiastki należące do tej samej grupy układu okresowego mają podobne właściwości chemiczne 

………
b) Azot ma większą gęstość niż dwutlenek węgla …...…
c) Związki chemiczne, w których występuje wiązanie jonowe, są substancjami stałymi ……….
d) Spalanie to proces fizyczny ……………
e) Chlor jest gazem bezbarwnym …………………
f) Ozon to odmiana tlenu ……………

Zad. 2 (4 pkt)
Podaj po jednym przykładzie mieszaniny, którą można rozdzielić wskazanymi sposobami. 

Sposób rozdzielenia 
mieszaniny

Przykład mieszaniny

dekantacja

destylacja

sączenie

odparowanie

Zad. 3 (4 pkt)
Pierwiastek A jest mało aktywnym metalem, a pierwiastek B niemetalem. Tworzą one ze sobą związki 
o wzorach A2B i AB. Pierwiastek B ma trzy powłoki elektronowe, a na ostatniej powłoce ma tyle elektronów, 
ile ma ich atom pierwiastka, który występuje w przyrodzie w największej ilości (jest składnikiem wody). 
Masa cząsteczkowa związku A2B jest o 200,59 u większa od masy cząsteczkowej związku AB.
a) Podaj nazwy pierwiastków A i B.
b) Podaj nazwy związków A2B i AB.

Zad. 4 (3 pkt)
Człowiek zużywa ok. 0,2m3 tlenu na godzinę. Po jakim czasie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy 
w pomieszczeniu o wymiarach 8m x 14m x 3m, jeżeli przebywa w nim 15 osób i nie następuje dopływ 
świeżego powietrza? Przyjmij, że na początku powietrze zawierało 20% tlenu.

Przykład konkurencji zespołowej z I etapu: (pomysł zaczerpnięty z książki „500 zagadek z chemii”)
Poniżej przedstawiono przysłowia, które powiązane są z właściwościami, działaniem bądź produkcją różnych 
substancji. W treści podanych przysłów pewne wyrazy zostały wykropkowane. 

Uzupełnijcie te przysłowia. Podajcie wzory związków chemicznych lub symbole pierwiastków, 
które znalazły się w przysłowiach.
1. Zjesz beczkę ……………., nim poznasz dowoli.
2. Mowa jest…………….., a milczenie …………….
3. Ze skały …………….. nie wyciśniesz.
4. Nie wszystko ……………… co się świeci.
5. Kuj …………….., póki gorące.
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sprawdzającym umiejętności działań matematycz-
nych w zbiorze liczb rzeczywistych. 

Zadanie 2.
Dotyczyło ustalenia ceny towaru przed obniżką 
o 30%. W szkolnym rankingu zadanie rozwiązało 
poprawnie 223 maturzystów. Wynik procentowy  
– 86. Z tego typu problemami nasi uczniowie spo-
tykają się na co dzień. W moim odczuciu tu można 
by spodziewać się stuprocentowej rozwiązalności. 
Zagadnienia związane z procentem nagminnie 
wykorzystywane są w życiu codziennym. 

Zadanie 3.
Wykonywanie działań na potęgach okazało się 
dla uczniów naszej szkoły, obok zadania 7 – roz-
wiązywanie nierówności kwadratowej, działania 
na wyrażeniach – najłatwiejszym. Wszyscy potrafi-
li bezbłędnie wykorzystać własności potęgowania, 
jak też wskazać liczbę należącą do zbioru rozwią-
zań nierówności. W zadaniu trzecim wystarczy-
ło zauważyć wykładnik równy zero i odpowiedź 
była już oczywista. W zadaniu siódmym słusznie 
postąpili uczniowie, którzy, podstawiając liczbę, 
zauważyli, że jeden czynnik po lewej stronie nie-
równości powinien być ujemny. Metodą eliminacji 
można wskazać poprawne rozwiązanie.

Matematyka - po długiej przerwie - po raz 
pierwszy stała się obowiązkowym przedmiotem 
maturalnym zdawanym na poziomie podstawo-
wym. Pierwsi zdający zetknęli się z nową konstruk-
cją arkusza maturalnego. Cały arkusz składał się 
z zestawu 25 zadań zamkniętych, 6 zadań otwar-
tych krótkiej odpowiedzi i 3 zadań otwartych roz-
szerzonej odpowiedzi. Analizując zestaw, posłuży-
łam się ogólnymi wynikami maturzystów liceum, 
w którym pracuję. Nowością arkusza maturalne-
go z matematyki okazały się zadania zamknięte, 
pierwszych 25 spośród 34. 
Zadanie 1.
Zadanie z wartością bezwzględną. Celem było 
wskazanie rysunku, na którym pokazano zbiór 
rozwiązań nierówności |x+7|>5. Bezbłędnie roz-
wiązało je 206 maturzystów, co daje 80 procent. 
Przykład klasyczny i zawsze rozwiązywany przy 
omawianiu graficznej interpretacji wartości bez-
względnej liczby jako odległości punktu o współ-
rzędnej a od punktu na osi OX. 
Czy jako pierwsze zadanie arkusza maturalnego 
w nowej formie mogłoby być bardziej przyjazne? 
Wartość bezwzględna - nie zawsze łatwo przyswa-
jane pojęcie wśród uczniów klas nieprofilowanych 
matematycznie mogłoby być zastąpione innym, 

Przykład konkurencji zespołowej z II etapu: (opracowanie: Włodzimierz Kuśmierczyk)

Problem 1. What elements are they?
Podaj polską nazwę i symbol pierwiastka o którym mowa w punktach A – D.
A. It dominates the gases in the Earth’s atmosphere. ……………………………………...
B. Its oxides are the products when methane burns. ………………………………………
C. It is a poisonous, yellowish – green diatomic gas. ……………………………………..
D. It is a heavy, soft metal, known from ancient times. The Romans made water pipes from it. 

…………………………..
E. Water is the most common compound of this element. There is no neutrons in its nucleus. 

…………………………..

Problem 2. Properties of some substances
Circle the right opinion about each sentence.
A. Hydrogen is the most abundant element in the Universe.  YES  NO
B. Water is a good solvent for hydrocarbons such as heksane.  YES  NO
C. Noble gases are very toxic.     YES  NO
D. Flammable gases mixed with the air explode when lit.  YES  NO
E. Alcohols are highly corrosive.     YES NO

Anna	Sikona
II	LO	im.	E.	Plater		
w	Białej	Podlaskiej

Refleksje na temat obowiązkowej matury z matematyki
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zważywszy na fakt, iż uczniowie z tego typu zada-
niami spotykają się dwukrotnie: omawiając prze-
sunięcie równoległe wykresu funkcji wzdłuż osi 
OY w klasie pierwszej i postać kanoniczną funkcji 
kwadratowej w klasie drugiej.
Zadanie 9.
Zadanie dotyczyło interpretowania współczynni-
ków we wzorze funkcji liniowej. Wiedząc, który 
z nich odpowiada za ustalenie punktu przecięcia 
wykresu z osią OY, uczniowie już w pamięci mogli 
obliczyć i ustalić poprawną odpowiedź. Dobrze 
poradziła sobie grupa naszych maturzystów: 
235 osób – 91 %.

Zadanie 10.
Trudnym okazało się zadanie związane z odczy-
taniem z wykresu wartości funkcji spełniających 
równanie f(x)=a. Ogólna wartość procentowa 
wyniosła 84. Wskazanie poprawnej odpowiedzi 
wiązało się z wykorzystaniem graficznej metody 
rozwiązywania równań. 

Zadanie 11.
Zdecydowanie lepiej poradzili sobie uczniowie 
z zadaniem polegającym na wyznaczeniu pierw-
szego wyrazu ciągu arytmetycznego mając dany 
wyraz trzeci i piąty. W moim odczuciu wyko-
rzystywano tu metodę na otwieranie, cierp-
liwie obliczając wartość wyrazu pierwszego  
z uporządkowanego równania, czy też zaczynając 
od układu równań. 93% maturzystów wskazało 
poprawną odpowiedź.

Zadanie 12.
Stanowi ono kolejny przykład zadania testowe-
go, polegającego na wyznaczaniu wartości - ilo-
razu ciągu geometrycznego. Uczeń, znając wzór 
na wyraz ogólny ciągu geometrycznego, powinien 
w pamięci ustalić odpowiedź – liczbę 2. Statystycz-
nie 89% maturzystów poradziło sobie z wyznacze-
niem poszukiwanego ilorazu.

Zadanie 13.
Okazało się najtrudniejszym wśród zadań otwartych. 
Poprawne obliczenie liczby przekątnych siedmio-
kąta foremnego pojawiło się u 68% maturzystów.

Zadanie 14.
Obejmujące zagadnienia z trygonometrii dla 
kąta ostrego stanowiło typowy przykład zada-
nia na otwieranie. Uczeń, wykorzystując jedyn-
kę trygonometryczną, zastąpił najpierw cos2α
i wykonując działania na ułamkach zwykłych 
dotarł do poprawnego rozwiązania. Poradziło sobie 
z nim w naszej szkole 89% maturzystów.

Zadanie 4.
Zadanie to sprawdzało umiejętności wykonywania 
działań na logarytmach. Łatwość stanowiła 87%. 
Poprawnej odpowiedzi udzieliło 225 osób. Logaryt-
my należą do grupy pojęć wprowadzanych dopiero 
w szkole ponadgimnazjalnej. W moim odczuciu 
wynik taki jest dobry. Utrwalanie działań na loga-
rytmach jest możliwe w trakcie nauki w liceum.

Zadanie 5.
Zadanie dotyczyło działań na wielomianach. Sta-
nowiło ono przykład zadania zamkniętego roz-
wiązywanego metodą „na otwieranie”. Uczniowie 
musieli wykonać chociażby w pamięci działania 
na wyrażeniach algebraicznych uwzględniając 
własności wielomianów. Więcej czasu zajęło 
ustalenie odpowiedzi uczniom, którzy zabrali się 
do pełnego krok po kroku wykonywania działań. 
Przykład zadania tradycyjnie obliczanego na lek-
cjach o wielomianach. Stąd wynik 98 procent tra-
fionych odpowiedzi (255 osób).

Zadanie 6.
Rozwiązanie równania wymiernego 
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okazało się dla prawie wszystkich – 96 % uczniów, 
łatwym. Przekształcając przy wykorzystaniu pro-
porcji czy też obliczając po podstawieniu sugero-
wanych liczb w miejsce x, uczniowie tracili czas 
porównywalnie.

Zadanie 7.
Wszyscy maturzyści wskazali bezbłędnie liczbę 
należącą do zbioru rozwiązań nierówności kwa-
dratowej. Zdający mogli rozwiązać nierówność 
kwadratową i ustalić zbiór rozwiązań w posta-
ci przedziału liczbowego. Następnie sprawdzić, 
która z podanych liczb należy do ustalonego prze-
działu. Drugi sposób wybrania poprawnej odpo-
wiedzi opierał się na wykorzystaniu interpretacji 
geometrycznej i sporządzeniu wykresu i z kolei 
odczytaniu, która z liczb może należeć do zbio-
ru rozwiązań nierówności kwadratowej. Trzecia 
metoda mogłaby polegać na podstawieniu każdej 
z proponowanych w zadaniu liczb do nierówno-
ści w miejsce niewiadomej x i sprawdzeniu, czy 
wynik jest liczbą ujemną. Takie czynności matu-
rzysta mógłby wykonać w pamięci lub z pomocą 
kalkulatora. 

Zadanie 8.
Mając postać kanoniczną funkcji kwadratowej ucz-
niowie mieli odczytać współrzędne wierzchołka 
paraboli f(x) = –3x2+3. Poradziło sobie z tym 80% 
maturzystów, tzn. 208 uczniów. Wynik dość niski 
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Zadanie 21.
Mając podaną długość promienia, należało wska-
zać równanie okręgu. 97% trafionych odpowiedzi 
świadczy o tym, że maturzyści potrafili poprawnie 
zinterpretować symbole w równaniu okręgu.

Zadanie 22.
Potrzebnym w tym zadaniu okazał się spo-
sób obliczania odległości pomiędzy punktami 
w układzie współrzędnych. 78% zdających ustaliło 
poprawną odpowiedź. 

Zadanie 23.
Stanowi przykład standardowo rozwiązywanego 
przy omawianiu pola powierzchni wielościanu. 
W moim odczuciu duża grupa maturzystów oblicza-
ła podstawiając długości boków do wzoru na pole 
powierzchni prostopadłościanu. Zatem duży pro-
cent trafionych poprawnych odpowiedzi – 95.

Zadanie 24.
Ostrosłup	ma	18	wierzchołków.	Liczba	wszystkich	
krawędzi	tego	ostrosłupa	jest	równa	11,18,27	czy	
34. Zadanie okazało się trudniejsze. Wykorzystując 
strategię eliminacji i preferencji należało wskazać 
odpowiedź właściwą. Wykonało je 79% uczniów.

Zadanie 25.
Średnia	arytmetyczna	dziesięciu	liczb	x,	3,	1,	4,	
1,	5,	1,	4,	1,	5	jest	równa	3.	Wyznacz	x. W tym 
przypadku maturzyści wykazali się umiejętnością 
wykorzystania informacji w celu obliczenia szu-
kanej wartości liczby x przy użyciu podanej śred-
niej arytmetycznej. Bezbłędnie rozwiązali prawie 
wszyscy – 99%.

Analizując treści zadań zamkniętych można 
stwierdzić, że zdającemu dawały szansę wykorzy-
stania różnych strategii rozwiązywania: otwiera-
nia zadania, eliminacji i preferencji, sprawdzania 
warunków. Czy nasi maturzyści potrafili stosować 
wszystkie? Przypuszczam, iż nie. Pracując z włas-
ną grupą, przy tego typu zadaniach zauważyłam 
pewną prawidłowość: uczniowie czytali treść 
i często zaraz po tym zabierali się do wykonywa-
nia obliczeń na kartkach. W szczególności ucz-
niowie słabsi, mający problemy z analizowaniem 
pojęć matematycznych, jak też z wykorzysta-
niem i tworzeniem informacji, szukali wsparcia 
w wykonywanych rachunkach. Otwieranie zadania 
zamkniętego okazało się dla nich bezpieczną meto-
dą. Mając dokładny wynik, dokonywali zaznacze-

Zadanie 15.
Celem było wyznaczenie długości boku kwadra-
tu, mając promień okręgu opisanego na kwadracie. 
Zadanie okazuje się dość łatwe, gdy zauważymy, 
iż przekątną kwadratu są dwa dane promienie. 
Mając zależność przekątnej od długości jego boku, 
potrafimy sprawnie obliczyć nawet w pamięci 
poszukiwaną długość boku. Wśród naszych matu-
rzystów 84% udzieliło poprawnej odpowiedzi.
Zadanie 16.
Maturzyści mieli okazję wykorzystać twier-
dzenie Pitagorasa w celu wyznaczenia długości 
wysokości w trójkącie równoramiennym. Dany 
typ zadań bardzo często rozwiązywany jest 
na lekcjach. Wystarczyły niewielkie oblicze-
nia pisemne, czy też dla bardziej wprawionych 
pamięciowe, by ustalić poprawną odpowiedź. 
Zatem nie dziwi 97% poprawnych rozwiązań.
Zadanie 17.
Zaledwie 76% maturzystów ustaliło poprawną 
odpowiedź w zadaniu wykorzystującym podobień-
stwo trójkątów. Należało posłużyć się własnościa-
mi figur podobnych w celu wyznaczenia długości 
odcinków. Uczniowie mogli w tym przypadku 
próbować otwierać zadanie dokonując obliczeń 
przy wykorzystaniu proporcji dla boków trójkątów. 
Sposób ten związany był z ryzykiem popełnienia 
błędów rachunkowych. 
Zadanie 18.
Okazało się bardzo łatwym – 98% trafionych odpo-
wiedzi. Z własnych doświadczeń mogę stwierdzić, 
iż korzystanie ze związków miarowych między 
kątem wpisanym a środkowym nie sprawia żad-
nych trudności uczniom klas pierwszych liceum. 
Zadanie 19.
Zadanie, dla którego padło jedynie 69% popraw-
nych odpowiedzi. Mając do dyspozycji miarę kąta 
ostrego i długość boku, maturzyści obliczali pole 
trójkąta równoramiennego. Działania nie wyma-
gały głębszego zastanawiania się. Wystarczyło 
zastosować odpowiedni wzór na pole trójkąta 
i wykonać rachunki w pamięci. Jednakże z włas-
nego doświadczenia wiem, że niewielu uczniów 
w klasie chętnie wykorzystuje funkcje trygono-
metryczne w zadaniach.

Zadanie 20.
Stanowi ono przykład klasycznego zadania pod-
ręcznikowego rozwiązywanego na lekcjach 
poświęconych funkcjom liniowym. 90% maturzy-
stów poradziło sobie z zaznaczeniem poprawnej 
odpowiedzi.
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jej oczywiste. W tym zadaniu, patrząc na układ 
trójkątów, można było „gołym okiem” zauważyć 
równość wskazywanych boków. 

Kolejne zadanie 29. – otwarte krótkiej odpo-
wiedzi – bazowało na wiadomościach dotyczących 
funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego. 
Mając daną wartość tangensa kąta α maturzyści 
obliczali jego cosinus. Całą strategię rozwiązania 
budowali w oparciu o dostępne wzory trygono-
metryczne. Łatwość tego zadania wyniosła 0,74. 

Wykazać prawdziwość nierówności algebra-
icznej należało w zadaniu 30. Okazało się ono 
drugim do przeprowadzenia dowodem. Jedną 
z metod, która nasuwała się sama, to przekształ-
canie nierówności doprowadzające do prawdy dla 
przyjętego założenia a>0. Zadanie należy do gru-
py zadań trudnych, łatwość wyniosła 0,33. Taki 
wynik utwierdza w przekonaniu, że uczniowie 
mają kłopoty z budowaniem dowodów wymagają-
cych argumentacji popartej definicjami, pojęciami 
matematycznymi.

Celem zadania 31. było obliczenie obwo-
du trapezu prostokątnego mając daną dłuższą 
podstawę i zwracając uwagę na fakt, że krót-
sza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny 
i trójkąt równoboczny. Maturzyści stosowali 
w zadaniu związki miarowe w trójkącie prosto-
kątnym i równobocznym. Łatwość wyniosła 0,71.

Pierwszym z grupy zadań otwartych rozsze-
rzonej odpowiedzi, a tym samym za 4 punkty, oka-
zało się zadanie 32. Maturzyści musieli wykazać 
się wiedzą zdobytą na lekcjach ze stereometrii, 
wykorzystując jednocześnie znane twierdzenia 
geometrii płaskiej. Głównym celem było oblicze-
nie objętości ostrosłupa. Zadanie wymagało zapla-
nowania kolejnych etapów rozwiązania. Niestety 
okazało się bardzo trudne – łatwość wyniosła zale-
dwie 0,35. 

W kolejnym, 33. zadaniu, maturzyści stosowa-
li wiadomości z teorii rachunku prawdopodobień-
stwa, obliczając prawdopodobieństwo zdarzenia 
A polegającego na dwukrotnym rzucie symetrycz-
ną sześcienną kostką do gry tak, aby w pierwszym 
rzucie otrzymać parzystą liczbę oczek i iloczyn 
liczb oczek w obu rzutach był podzielny przez 
12. Zadanie okazało się trudne, wskaźnik łatwo-
ści wyniósł 0,41. 

Zdecydowanie lepiej poradzili sobie nasi matu-
rzyści z ostatnim 34. zadaniem arkusza maturalne-
go. Łatwość 0,79. Polegało ono na ułożeniu dwóch 
równań opisujących powierzchnię omawianych 
basenów. W zadaniu tekstowym, którego celem 

nia poprawnej odpowiedzi. Wnioski nasuwały się 
same: uczniowie nie mają doświadczenia w roz-
wiązywaniu tego typu zadań, a tym samym nie 
potrafią efektywnie gospodarować czasem poświę-
conym na rozwiązanie arkusza maturalnego. Zatem 
przed nami, nauczycielami, stoi ogromne zadanie: 
przyzwyczajać uczniów do głębszego analizowa-
nia zadań zamkniętych i jednocześnie wskazywać 
na różne sposoby podejścia poprzez dobór odpo-
wiednich strategii rozwiązywania. 

Pierwszy arkusz maturalny tego typu zawierał 
grupę zadań klasycznych (np.: 2,3,5,7,18,25), oma-
wianych na lekcjach, a jednocześnie przyjaznych 
maturzystom. Drugą grupę stanowiły trudniejsze 
(np.: 1, 8, 13, 15, 17, 19, 22, 24), wymagające 
od maturzysty modelowania matematycznego, czy 
też wykorzystania i interpretowania informacji. 
Pomimo wszystko tegoroczne zadania zamknięte 
okazały się łatwe, pisane prostym i zrozumiałym 
językiem, brakowało w nich haczyków, zagadek 
logicznych. 

Kolejną część zestawu stanowiły zadania 
otwarte krótkiej odpowiedzi (26 – 31). Maturzy-
ści mogli przedstawić umiejętności wykonywania 
prostych obliczeń bazujących na przekształcaniu 
wzorów matematycznych. Pierwsze – 26 – pole-
gało na rozwiązaniu nierówności kwadratowej. 
W moim odczuciu - było przyjazne i zachęcają-
ce do dalszej pracy z arkuszem. Uczniowie mają 
wiele możliwości utrwalania metody rozwiązywa-
nia nierówności kwadratowych przy okazji oma-
wiania różnych działów. W szkolnym rankingu 
83% zdających poradziło sobie z nierównością 
kwadratową. Nieco większą rozwiązywalność – 
85% - uzyskało następne zadanie. Celem zadania 
27. było rozwiązanie równania trzeciego stopnia. 
Podane wartości współczynników stojących przy 
x sugerowały rozkład wielomianu na czynniki 
metodą grupowania wyrazów. Ogromny problem 
mieli maturzyści z zadaniem nr 28 – zaledwie 12% 
potrafiło doprowadzić do końca dowód wykazując 
równość dwóch odcinków w trójkątach, używając 
niewielkiej liczby kroków. Geometryczny przypa-
dek wskazania prawdziwości tezy wymagał uza-
sadnienia przystawania trójkątów, powołując się 
na cechę przystawania trójkątów bok – kąt – bok 
i na jej podstawie doprowadzenia do prawdziwości 
wniosku, że długości podanych boków są równe. 
Spodziewałam się niskiego wyniku przy zadaniu 
na dowodzenie. Pamiętam z własnych doświad-
czeń, jak wiele trudności sprawia młodzieży uza-
sadnienie prawdziwości czegoś, co wydaje się 
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zdecydowanie skupiali swą uwagę na zadaniach 
zamkniętych. Poprawne rozwiązanie 15 z 25 dawa-
ło szanse uzyskania wymaganych 30 %. W oparciu 
o raport CKE, 5 zadań okazało się bardzo łatwymi, 
aż 12 łatwymi, 8 umiarkowanie trudnymi. Zatem 
uczniom słabszym szczególnie warto sugerować 
różne metody rozwiązywania zadań zamkniętych. 

Patrząc z punktu widzenia liceów ogólno-
kształcących, można pozytywnie ocenić konstruk-
cję arkusza maturalnego. Jednak z uwagi na fakt, 
że maturę pisali również uczniowie innych typów 
szkół, np. liceów uzupełniających, nie byłabym 
skłonna do stawiania wysokich not. Wyniki tych 
szkół okazały się zdecydowanie słabsze. W tym 
przypadku należałoby przeanalizować i zastanowić 
się nad nauczaniem matematyki w szkołach ponad-
gimnazjalnych, a doborem zadań maturalnych. 

było poprawne zbudowanie modelu matematycz-
nego, rozwiązując stosowne równania, na koniec 
należało zinterpretować otrzymane wyniki. 

Przypatrując się treściom całego arkusza 
poziomu podstawowego można by jednym zwro-
tem określić: umiarkowanie trudne. Średnio wynik 
zbliżony jest do 38 punktów, co daje około 76%. 
Maturzyści otrzymali zadania zamknięte szablo-
nowe, bardzo często rozwiązywane na lekcjach, 
jak też w mniejszej ilości wymagające przepro-
wadzenia modelu matematycznego w oparciu 
o twierdzenia i wzory. Zdecydowanie różnicują-
cymi wyniki okazały się zadania otwarte krótkiej 
i rozszerzonej odpowiedzi. Wśród uczniów klas 
realizujących materiał nauczania matematyki 
na poziomie podstawowym, występowały przypad-
ki rezygnacji z rozwiązywania. Uczniowie słabsi 

Anna	Biskupska
nauczyciel	konsultant
LSCDN	O/Zamość

Zamojskie Konkursy Matematyczne

Bardzo trudno jest nauczycielowi matematyki 
posługiwać się prozą, ale przypadł mi w udziale 
zaszczyt napisania kilku zdań na temat fenome-
nu konkursów matematycznych organizowanych 
przez zamojski oddział Lubelskiego Samorządo-
wego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Trochę historii
W roku szkolnym 1995/96 (w tym roku obcho-

dzimy okrągłą piętnastą rocznicę) przy Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu powstała 
nauczycielska grupa inicjatywna, której celem stała 
się organizacja konkursów matematycznych dla 
uczniów klas piątych i szóstych ówczesnych szkół 
podstawowych. Istniejący wówczas Kuratoryjny 
Konkurs przeznaczony był przede wszystkim dla 
klas siódmych i ósmych. Uczniowie klas młod-
szych nie mieli szans uczestnictwa w podobnym 
przedsięwzięciu dydaktycznym. Od roku szkolne-
go 2000/01 zmieniono reguły organizacji konkur-
su, tj. każdy poziom nauczania – klasy czwarte, 
piąte i szóste startowały osobno. 

Wraz z reformą systemu oświaty w roku szkol-
nym 1999/2000 powołano konkurs o wdzięcznej 
nazwie „ZAGIMAK”. Pełna nazwa brzmi: Zamoj-
ski Gimnazjalny Matematyczny Konkurs. 

Od roku szkolnego 2003/04 zorganizowano 
nowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Przeprowadzamy go wspólnie z nauczycie-
lami matematyki Zespołu Szkół Elektronicznych 
w Lublinie. W tym samym roku konkurs dla szkół 
podstawowych otrzymał od uczestników nazwę 
„SZPAK” – Szkół Podstawowych Atrakcyjny 
Konkurs.

Cele i zadania konkursów
Główne cele konkursów można zawrzeć 

w następujących punktach:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matema-

tycznych uczniów,
• upowszechnianie i uatrakcyjnianie wśród ucz-

niów wiedzy matematycznej, 
• rozwijanie umiejętności logicznego i twórcze-

go myślenia oraz wyobraźni przestrzennej,
• podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej 

i jej popularyzacja,
• promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorą-

cych udział w konkursach,
• stworzenie możliwości sprawdzenia własne-

go poziomu wiedzy i umiejętności, rywalizacji 
w dziedzinie matematyki,

• diagnozowanie umiejętności uczniów pod 
kątem odkrywania matematycznych talentów, 

„W	każdej	wiedzy	jest	tyle	prawdy,	ile	jest	w	niej	matematyki”	-	Immanuel Kant
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Publikacje
0d roku szkolnego 2000/2001 nakładem Pra-

cowni Poligrafii WODN a później LSCDN orga-
nizatorzy wydają zbiór zadań. Przez pierwsze trzy 
lata na jego treść składały się zadania nadsyłane 
przez nauczycieli. Traktowaliśmy je jako propozy-
cję ćwiczeń, które mogą pojawić się ma wszystkich 
etapach konkursu. Były to zadania niestandardo-
we, nawiązujące do różnych dziedzin życia. Miały 
na celu poszerzenie i sprawdzenie wiedzy uczniów 
zainteresowanych matematyką w różnych aspek-
tach. Zbiory te podzielono na dwie części: pierwsza 
zawierała zadania otwarte, zaś druga zamknięte. 
W latach następnych nasze publikacje zawierały 
zadania ze wszystkich etapów każdego konkursu.

Organizacja
Konkursy są trzyetapowe. Na etapie szkolnym 

i rejonowym uczniowie rozwiązują pięć zadań 
otwartych. Do następnego etapu kwalifikują się 
ci uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 80% punk-
tów ze wszystkich zadań. W finale wszyscy rozwią-
zują cztery zadania otwarte i dziesięć zamkniętych. 
Laureatem zostaje uczestnik, który zdobył w finale 
80% punktów. Każdy z konkursów uwzględnia trzy 
stopnie trudności według klas, do których uczęsz-
czają uczniowie. Zadania na poszczególne etapy 
dobierane są zgodnie z wymaganiami programo-
wymi i układane przez organizatorów. Uwzględnia 
się propozycje nadesłane przez nauczycieli prak-
tyków. Spotkania podczas organizacji konkursów 
i przeprowadzania poszczególnych etapów pozwa-
lają na wymianę doświadczeń i upowszechnianie 
nowinek dydaktycznych.

W skład grupy organizatorów wchodzą konsul-
tanci i nauczyciele uczący na danym etapie kształ-
cenia. Stanowimy grupę otwartą, tj. zapraszamy 
wszystkich chętnych do dalszej pracy. W ciągu 
piętnastu lat istnienia przez nasze szeregi przewi-
nęło się wielu nauczycieli, ale Ci, którzy stanowi-
li grupę inicjatywną – są do dziś. Pewnie dlatego 
konkursy zachowują swój stały charakter i cieszą 
się tak dużym zainteresowaniem. Są organizowane 
jako forma niezależna, mają jasno sformułowane 
zasady i kryteria. Zapewniają one kreatywność 
i autonomiczne myślenie, toteż bardzo często ucz-
niowie rozwiązują problemy w sposób nieoczeki-
wany i innowacyjny. 

Mam nadzieję, że doczekamy następnej okrą-
głej rocznicy, gdyż, jak powiedziała kiedyś bry-
tyjska primabalerina Margot Fonteyn: „Powtórzyć	
sukces	jest	jeszcze	trudniej	niż	odnieść	go	po	raz	
pierwszy”	.

• poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań 
w pracy z uczniem uzdolnionym, 

• współpraca nauczycieli matematyki.

Patroni konkursów
Od roku szkolnego 2003/04 przez dwie edycje 

patronem konkursów był Dyrektor Instytutu Mate-
matyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej a w latach 
następnych przewodniczył dziekan tego wydziału. 
Od pięciu lat konkursy matematyczne znajdują się 
pod patronatem Prezydenta Miasta Zamościa, a od 
ubiegłego roku mecenasem konkursów został Rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Szymona Szymonowica w Zamościu.

Zasięg konkursów
W pierwszych latach funkcjonowania uczest-

nikami byli uczniowie klas piątych i szóstych 
szkół podstawowych z Zamościa oraz najbliższej 
okolicy. W następnych dwóch latach konkurs 
objął swym zasięgiem większość szkół byłego 
województwa zamojskiego. W czternastej edy-
cji konkursów SZPAK i ZAGIMAK do turnieju 
przystąpili uczniowie z powiatów: biłgorajskie-
go, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamoj-
skiego, janowskiego, krasnostawskiego i miasta 
Lublina. O ich popularności niech świadczą liczby. 
Do SZPAK-a w roku szkolnym 1999/2000 przystą-
piło 1033 uczniów (63szkoły), a w latach następ-
nych odpowiednio: 2000/2001 – 2351 uczniów  
(75 szkół), 2001/2002 – 2754 (92 szkoły), 
2002/2003 – 3583 (158 szkół). Popularność ta stale 
utrzymuje się na podobnym poziomie. Dla przy-
kładu podaję liczby z ostatnich lat.

SZPAK
• Rok szkolny 2008/2009  

2234 uczniów 142 szkoły
• Rok szkolny 2009/2010 

2348 uczniów 173 szkoły

ZAGIMAK
• Rok szkolny 2008/2009 

1622 uczniów 92 szkoły
• Rok szkolny 2009/2010 

150 uczniów 94 szkoły

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych
• Rok szkolny 2008/2009 

734 uczniów 34 szkoły
• Rok szkolny 2009/2010 

1298 uczniów 30 szkół
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Utrata niepodległości i polityka zaborców 
doprowadziła do upadku kultury zarówno w dużych 
ośrodkach miejskich, jak i w małych miastach 
o bogatych tradycjach kulturalno-oświatowych. 
Przykładem jest miasto Zamość, w przeszłości 
ośrodek uniwersytecki a po roku 1809 pozbawio-
ny nawet szkoły średniej. Odrodzenie życia kultu-
ralnego nastąpiło dopiero po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 r. Napływ inteligencji z dużych 
ośrodków akademickich: Krakowa i Lwowa, roz-
począł proces pomnażania tradycji oświatowych 
z przełomu XVI/XVII wieku i tworzenia nowych 
wartości w dziedzinie kultury.

Lata dwudzieste były okresem znaczne-
go ożywienia zainteresowań kulturą regionalną. 
Aktywność społeczną w tej dziedzinie wyrażały 
różne inicjatywy. Zamość był jednym z pierwszych 
w Polsce ośrodków miejskich, w którym opraco-
wano interesujący program badań regionalnych. 
Działania te kształtowały nowy obraz Zamościa. 
Maria Dąbrowska w reportażu „Tydzień w Lubel-
skiem” opublikowanym w „Bluszczu” w 1925 r. 
pisała: „W ogóle szkoły i seminarium są ośrod-
kami kultury, która napełnia dumą. To jest taka 
prowincja, o której się nie myśli z pobłażaniem, 
współczuciem, ale z szacunkiem”. Podobną opinię 
wyraził J. K. Bandrowski w wywiadzie udzielo-
nym „Gazecie Zamojskiej” w 1929 r. Powiedział 
m.in. „W Zamościu jestem już trzeci raz. Ładne 
i miłe miasteczko. Nieczęste zdarzenie wśród miast 
prowincjonalnych. Uważam, że Zamość ma przy-
szłość i świetne warunki rozwoju”.

W kręgu twórców życia umysłowego spotyka-
my ludzi różnych zawodów: nauczycieli, prawni-

ków, lekarzy, duchownych, księgarzy i wydawców. 
Atmosferę tych lat, zapał i entuzjazm wspominał 
Stefan Pomarański, pisząc m.in.: „Przy pomocy 
światłych kierowników zamojskich uczelni, Kazi-
mierza Lewickiego, Tadeusza Mikułowskiego 
i inspektora szkolnego Ignacego Pytlakowskie-
go powstała w 1917 r. Księgarnia Polska, która 
miała wskrzesić tradycje wydawnicze słynnych 
zamojskich drukarń”. Najważniejszym czynnikiem 
w procesie odbudowy życia kulturalnego okazali 
się ludzie o szerokich horyzontach i ambicjach 
dorównania dużym ośrodkom miejskim. Wyrazem 
tych dążeń była współpraca z ośrodkami akade-
mickimi Lwowa i Warszawy, m.in. powszechne 
wykłady uniwersyteckie, rozpoczęcie badań regio-
nalnych, działalność wydawnicza w postaci biblio-
teczki historycznej i dydaktycznej. Ponadto rozwi-
jał się ruch bibliofilski, życie literackie, teatralne 
i muzyczne. Zapoczątkowano również renowację 
zabytkowego kompleksu Starego Miasta. Inten-
sywne życie kulturalno-umysłowe obejmowało 
zespół zagadnień znacznie wykraczających poza 
możliwości miasta powiatowego.

W panoramie kulturalnej ówczesnego Zamoś-
cia niekwestionowane miejsce przypadło Kołu 
Miłośników Książki. Jedną z wartościowych ini-
cjatyw zgłosił Prezes Koła – Zygmunt Klukowski. 
Była nią idea utworzenia muzeum regionalnego. 
Na łamach Ziemi Zamojskiej w grudniu 1924 r. 
pisał: „Muzeum prowincjonalne, racjonalnie 
i umiejętnie zorganizowane, powinno przy gro-
madzeniu zbiorów uwzględniać wyłącznie tylko 
swój teren, mieć charakter lokalny. Terenem jego 
działalności będzie cząstka kraju, znana od dawna 
pod nazwą Zamojszczyzna”.

Lubelszczyzna.
Tradycje	i	współczesność

dr	Bogdan	Szyszka
adiunkt
Wyższa	Szkoła	Administracji	i	Zarządzania		
w	Zamościu

Kultura Zamościa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
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Sejmik Zamojski 17 XI 1926 r. powołał Komi-
sję Muzealną Ziemi Zamojskiej. W jej gronie zna-
leźli się ludzie światli i kochający to miasto: adwo-
kat Tomasz Czernicki, dr Zygmunt Klukowski, 
dyrektor gimnazjum Kazimierz Lewicki, notariusz 
Henryk Rosiński i dyrektor cukrowni w Klemen-
sowie Julian Wyszyński. 

Muzeum zlokalizowano w zaadaptowanej sali 
byłego kościoła franciszkańskiego. W roku 1933 
decyzją Wydziału Powiatowego Sejmiku Zamoj-
skiego zostało zlikwidowane. Część zbiorów 
przekazano do muzeum szkolnego Państwowe-
go Gimnazjum Męskiego im. Jana Zamoyskiego, 
pozostałe osobom prywatnym i na cele loterii fan-
towej. Wspominając tę przykrą decyzję władz –  
dr Z. Klukowski pisał „Postanowiliśmy z Rosiń-
skim w przyszłości założyć nowe muzeum”. Tak też 
się stało, w roku 1936 Oddział Zamojski Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego powołał Muzeum 
Krajoznawcze. W roku 1938 placówka ta otrzyma-
ła w Ratuszu trzy pomieszczenia. Kustoszem został 
Michał Pieszko. Muzeum opiekowali się głównie 
nauczyciele: Paweł Fenc, Stanisław Przybyłowicz, 
Tadeusz Smółka oraz działacz oświaty Władysław 
Kabat i prawnik Henryk Rosiński.

W rozwój kultury Zamościa istotny wkład 
wnieśli bracia Józef, Stefan i Zygmunt Pomarań-

scy. Wydawnictwa założonej 15 grudnia 1917 r. 
Księgarni Zygmunt Pomarański i Spółka pełni-
ły ważną funkcję edukacyjną. Księgarnia Pol-
ska Pomarańskiego „miała (...) wskrzesić trady-
cje wydawnicze słynnych drukarń zamojskich”.  
Jej sygnat wydawniczy, wzorowany na znaku dru-
karskim Mariana Łęskiego, przedstawiał jeźdźca 
na uskrzydlonym koniu, a od roku 1919 oryginal-
ną reprodukcję „Lensciusa” Drukarni Akademii 
Zamojskiej.

Zasługą Pomarańskich była inicjatywa wyda-
wania czasopism o charakterze regionalnym 
i naukowym: „Kroniki Powiatu Zamojskiego” 
i „Teki Zamojskiej”. „Teka”, jak określił jej redak-
tor, „postrzępione i rozrzucone okruchy świadczą-
ce o wspaniałości i walorach tych stron, zbierała 
i zawiązywała we wspólne ramy, stworzyła z frag-
mentów dostojny i barwny obraz”. „Tekę Zamoj-
ską” określono jako „wzór godny naśladowania” 
i impuls „dla (...) ruchu regionalnego, jaki ogarnął 
całe państwo”.

Cenne i wartościowe były inicjatywy edy-
torskie, szczególnie serie wydawnicze, dobra-
ne tematycznie. Nakładem Księgarni „Zygmunt 
Pomarański i Spółka” wydawano dziesięć serii: 
Czytajmy, Obrona Kresów, Biblioteczka Żołnie-
rza, Biblioteczka Dydaktyczna, Książnica Laso-
wa, Swoi i Obcy. Popularyzacji wiedzy historycz-
nej poświęcono serie: Biblioteczka Historyczna, 
Biblioteczka Kroniki Powiatu Zamojskiego, 
Biblioteczka im. Księdza Stanisława Staszica 
i Książnica Zamojska. Ponadto wydawano prace 
naukowe z różnych dziedzin wiedzy, literaturę 
pamiętnikarską, utwory beletrystyczne, podręcz-
niki szkolne i książki dla młodzieży.

W rozwijaniu życia kulturalnego znaczną 
rolę spełniły kina. Kino „Stylowy” uruchomiono 
w 1926 r. a od początku roku 1927 rozpoczęło dzia-
łalność kino „Oaza”.

Niepowodzeniem zakończyła się próba utwo-
rzenia stałego teatru miejskiego. Potrzeby w dzie-
dzinie sztuki teatralnej zaspokajały objazdowe 
zespoły teatralne, operowe, operetkowe. W czerw-
cu 1924 r. na rynku wystąpił zespół wileńskiej 
„Reduty” przedstawiając misterium Calderona 
– Słowackiego Książę Niezłomny. Kulturę arty-
styczną rozwijały miejscowe amatorskie zespoły, 
np. w 1919 r. Szopka krakowska w opracowaniu 
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Zamość, miasto okaleczone przez zaborców, 
odradzał się po raz kolejny jako atrakcyjny ośrodek 
kulturalno-oświatowy i wydawniczy. Redagowano 
tu w sumie 41 tytułów pism regionalnych, m.in. 
„Rocznik Tatarski” i kwartalnik naukowy „Teka 
Zamojska”. Zamojskie Koło Miłośników Książki 
cieszyło się opinią jednego z najaktywniejszych 
w Polsce. Rangę ogólnopolską miał zorganizowany 
przez KMK Zjazd Naukowy im. Sz. Szymonowi-
ca, a przygotowane na „Święto Nauki Polskiej” 
wydawnictwa są aktualne. W Zamościu lwow-
ski historyk Kazimierz Sochaniewicz opracował 
i opublikował na łamach miejscowej prasy intere-
sujący program badań regionalnych. Bibliofilstwo, 
rozwijające się w szkolnictwie średnim, inspiracje 
czerpało z Państwowego Gimnazjum Męskiego  
im. Jana Zamojskiego w Zamościu. 

Nie można pominąć rozpoczętej rewaloryza-
cji zabytków zespołu staromiejskiego. Jednakże 
nie wszystkie inicjatywy można było zrealizować. 
Próba powołania uniwersytetu nie powiodła się. 
Jakby ubocznym nurtem rozwijało się życie kultu-
ralne w zamojskich kawiarniach. Jedną z nich była 
„Europejska”, miejsce spotkań zamojskiej palestry 
i stałych bywalców mających „swoje stoliki”. Dużą 
popularnością cieszyła się cukiernia Puszczyńskie-
go przy ulicy Żeromskiego. Osobliwością Zamoś-
cia była winiarnia Fersztendika w Rynku. Nawet 
dostojnicy państwowi: ministrowie, wojewodowie, 
generałowie, profesorowie uniwersytetów nie omi-
jali sławnej winiarni. Fersztendik miał specjalną 
księgę pamiątkową, którą podawał znamienitym 
gościom do podpisu.

Inteligencja Zamościa gromadziła się również 
w mieszkaniach prywatnych u Boguckich i Jaśkie-
wiczów pełniących funkcje ośrodków życia towa-
rzysko – kulturalnego.

Największą wartością byli ludzie kochający 
to miasto: nauczyciele, duchowni, prawnicy, leka-
rze i inni różnej profesji złączeni ideą służenia 
Miastu Arkad.

Ludmiły Namysłowskiej, w 1925 r. Misterium 
polskie – Haliny Rogińskiej, a w 1938 r. Szopka 
zamojska przygotowana przez Studium Artystycz-
no – Muzyczne „Startmuz” przy Szkole Muzycznej 
im. M. Karłowicza w Zamościu.

Kulturę muzyczną poza koncertami zespołów 
objazdowych upowszechniały orkiestry szkolne – 
gimnazjum męskiego, seminarium nauczycielskie-
go, szkoły rzemieślniczo – przemysłowej, 9. pułku 
piechoty Legionów i Orkiestra Włościańska Stani-
sława Namysłowskiego.

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, założone 
i przez trzydzieści lat kierowane przez Jana Ogór-
kiewicza, wzbogacało śpiewem ważne uroczysto-
ści. Przy „Lutni” powstał amatorski zespół teatral-
ny. Towarzystwo organizowało koncerty, poranki 
muzyczne i wieczory pieśni. Kulturę śpiewaczą 
wzbogacały także szkolne chóry.

Życie kulturalne Zamościa znalazło wyraz 
w zorganizowanych 8 i 9 czerwca 1939 r. obcho-
dach Dni Zamościa. „Udział Zamościa w Dniach 
Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny – jak oceniał 
Z. Klukowski – był bardzo czynny i program mie-
liśmy więcej urozmaicony niż w innych miastach”. 
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Dlaczego nauczyciele plastyki są wyjątkowi?

Ich praca to posłannictwo wymagające cią-
głego samodoskonalenia, poszukiwania, zapału 
i pasji. Na nauczycielu plastyki spoczywa odpo-
wiedzialność nie tylko za przekazanie wiedzy, 
ale za kreowanie wrażliwości, twórczej postawy, 
wpajanie potrzeby obcowania ze sztuką i wreszcie 
pomoc w odkrywaniu siebie, wyzwalanie włas-
nych emocji, a w konsekwencji interpretowanie 
ich w dziele plastycznym. 

Nauczyciel plastyki to ktoś, kto pomaga spoj-
rzeć na świat z perspektywy nie tylko wnikliwego 
obserwatora, lecz także ktoś, kto pobudza wyob-
raźnię, dodaje odwagi, uczy tolerancji. 

Potrzeba i chęć bycia wyjątkowym nauczycie-
lem wynika z osobowości, własnych zainteresowań 
i wreszcie z bycia twórcą. Chcąc ubogacać, trzeba 
samemu być bogatym - choćby w doświadczenia. 
Podejmować działania, poszukiwać, eksperymen-
tować.

Twórcza postawa nauczyciela plastyki to 
pierwszy krok do nobilitacji samego przedmio-
tu, to wezwanie do działania poprzez prezentację 
własnych dokonań, utożsamianie się z postępują-
cymi zmianami w sztuce. To budowanie własnego 
autorytetu, stylu i wartości, wyzwalanie odwagi 
twórczej poprzez wspólne działania, zwiedzanie 
wystaw, galerii, uczestnictwo w plenerach i impre-
zach plastycznych. Twórczy nauczyciel, to twórczy 
uczeń – maksyma powtarzana od lat i ze wszech 
miar zasadna. 

Środowisko plastyczne Lubelszczyzny 
ma wielu pasjonatów sztuki, wielu tworzą-
cych nauczycieli. Są wśród nich członkowie 
ZAP, prezentujący swoje prace na wystawach  
w całym kraju. Są nauczyciele, którzy uczestniczą 
w jesiennych plenerach i wreszcie tacy, którzy pra-
cują w zaciszu własnych pracowni.

Ich twórczość znalazła swój finał podczas 
wystawy prac pedagogów plastyków zorganizowa-
nej w zamojskim oddziale LSCDN. Wystawa była 
swoistym dokumentem dokonań na przestrzeni 
ostatnich lat. Prace pokazało 22 pedagogów. Była 
to szeroka prezentacja dzieł z dziedziny malarstwa, 
rzeźby, grafiki, rysunku i tkaniny artystycznej. 
Zgromadzono ponad 50 prac o wysokim poziomie 
artystycznym. Wernisaż odbył się przy szerokim 
współudziale nauczycieli plastyki z terenu Zamoj-
szczyzny. Wystawie towarzyszył wykład autorki 
nowej podstawy programowej z edukacji arty-
stycznej dr hab. Kingi Łapot - Dzierwy na temat 
roli twórczości w pracy pedagogicznej nauczyciela 
plastyki. Wystawa budziła żywe zainteresowanie 
w środowisku plastycznym. Zwiedzali ją także 
uczniowie zamojskich szkół.

Wernisaż był jednocześnie swoistym wyrazem 
uznania dla dokonań twórczych nauczycieli plasty-
ki, stawiających na co dzień czoła wymaganiom 
programowym, realizacji zadań pedagogicznych, 
a jednocześnie nie tracących pasji artystycznej, 
umiłowania sztuki i chęci tworzenia.

Recenzje/Komentarze/Informacje

Małgorzata	Czuj
nauczyciel	konsultant		
LSCDN	O/Zamość
organizator	wystawy

Nauczyciel z pasją - relacja z wystawy prac
pedagogów plastyków w Zamościu

„Prawdziwa	sztuka	to	taka,	która	powstaje	dzięki	potrzebie	tworzenia.”
(Albert Einstein)
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