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Cena 1 kg owoców wynosi 2 z³ 35 gr. Ile kosztuje 3,8 kg tych owoców?

W klasie licz¹cej 30 uczniów, 40% stanowi¹ ch³opcy. Ilu ch³opców jest w klasie?

75 o³ówków kosztuje 45 z³. Ile kosztuje jeden o³ówek?

Kupiono x kg gruszek po a z³otych i y kg jab³ek po b z³otych. Zapisz, ile zap³acono.

Za towar, który kosztowa³ K z³ zap³acono banktnotem M–z³otowym. Zapisz, ile reszty otrzymano.

Cena pewnego towaru wynosi³a T z³. Obni¿ono j¹ o 5%. Zapisz cenê towaru po obni¿ce.

Prostok¹tny plac ma wymiary 40 m x 20 m. Naszkicuj ten plac w skali 1:100.

Trójk¹t prostok¹tny, którego pole wynosi 6 cm2, ma boki, których d³ugoœci to kolejne liczby naturalne.
Narysuj ten trójk¹t.

Narysuj prostok¹tny uk³ad wspó³rzêdnych, a nastêpnie zaznacz w nim:
– dowolny punkt, który ma obie wspó³rzêdne dodatnie; oznacz go liter¹ A,
– dowolny punkt, w którym co najmniej jedna wspó³rzêdna jest równa zero; oznacz go liter¹ B,
– dowolny punkt, w którym odciêta jest dodatnia, a rzêdna ujemna; oznacz go liter¹ C.

2

1

Rozwi¹zania zadañ od 1. do 10. zapisz w odpowiednich polach na karcie odpowiedzi.

  CZĘŚĆ I – ZADANIA OTWARTE
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W sklepie z owocami sprzedawca, wydaj¹c Ci resztê,
do³¹czy³ przedstawiony obok paragon z kasy fiskalnej.

Wynika z niego, ¿e kupi³eœ 10 sztuk kiwi po 

oraz  winogron po  za kilogram.

Zap³aci³eœ banknotem -z³otowym,

a sprzedawca wyda³ ci  reszty.
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Witaj!

Przystępujesz do badania kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Przed Tobą zestaw 40 zadań.
Rozwiązania 10 zadań I części zapisz na karcie odpowiedzi. W 30 zadaniach części II wybierz jedną odpowiedź
spośród czterech i zakoduj ją także na karcie odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Rozwiązuj test
beż użycia kalkulatora. Pracuj spokojnie. Na rozwiązanie zadań masz 90 minut.

Życzymy powodzenia!

TEST  KOMPETENCJI
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Odpowiadasz na wersję „W” testu. Zaznacz to na karcie odpowiedzi!
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Zakłda się, że strefa ochronna pochłonie 75% zanieczyszczeń emitowanych przez zakład.Zakłda się, że strefa ochronna pochłonie 75% zanieczyszczeń emitowanych przez zakład.Zakłda się, że strefa ochronna pochłonie 75% zanieczyszczeń emitowanych przez zakład.Zakłda się, że strefa ochronna pochłonie 75% zanieczyszczeń emitowanych przez zakład.Zakłda się, że strefa ochronna pochłonie 75% zanieczyszczeń emitowanych przez zakład.
80% pozostałych szkodliwych substancji opadnie w obszarze między strefą ochronną80% pozostałych szkodliwych substancji opadnie w obszarze między strefą ochronną80% pozostałych szkodliwych substancji opadnie w obszarze między strefą ochronną80% pozostałych szkodliwych substancji opadnie w obszarze między strefą ochronną80% pozostałych szkodliwych substancji opadnie w obszarze między strefą ochronną
a miastem. Jaka część emitowanych przez fabrykę zanieczyszczeń zagrozi bezpośrednioa miastem. Jaka część emitowanych przez fabrykę zanieczyszczeń zagrozi bezpośrednioa miastem. Jaka część emitowanych przez fabrykę zanieczyszczeń zagrozi bezpośrednioa miastem. Jaka część emitowanych przez fabrykę zanieczyszczeń zagrozi bezpośrednioa miastem. Jaka część emitowanych przez fabrykę zanieczyszczeń zagrozi bezpośrednio
miastu?miastu?miastu?miastu?miastu?

1% 5% 10% 20%

W pewnym miejscu, oznaczonym na szkicu symbolicznie punktem A, zbudowano fabrykę. ByW pewnym miejscu, oznaczonym na szkicu symbolicznie punktem A, zbudowano fabrykę. ByW pewnym miejscu, oznaczonym na szkicu symbolicznie punktem A, zbudowano fabrykę. ByW pewnym miejscu, oznaczonym na szkicu symbolicznie punktem A, zbudowano fabrykę. ByW pewnym miejscu, oznaczonym na szkicu symbolicznie punktem A, zbudowano fabrykę. By
zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zagrażających mieszkańcom położonego w pobliżuzmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zagrażających mieszkańcom położonego w pobliżuzmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zagrażających mieszkańcom położonego w pobliżuzmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zagrażających mieszkańcom położonego w pobliżuzmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zagrażających mieszkańcom położonego w pobliżu
MIASTMIASTMIASTMIASTMIASTA, zasadzono sosnowy las okalający teren, na którym położona była fabryka.A, zasadzono sosnowy las okalający teren, na którym położona była fabryka.A, zasadzono sosnowy las okalający teren, na którym położona była fabryka.A, zasadzono sosnowy las okalający teren, na którym położona była fabryka.A, zasadzono sosnowy las okalający teren, na którym położona była fabryka.

Aby kontrolować czystość powietrza, poza strefą ochronną, zbudowano w punkcieAby kontrolować czystość powietrza, poza strefą ochronną, zbudowano w punkcieAby kontrolować czystość powietrza, poza strefą ochronną, zbudowano w punkcieAby kontrolować czystość powietrza, poza strefą ochronną, zbudowano w punkcieAby kontrolować czystość powietrza, poza strefą ochronną, zbudowano w punkcie
oznaczonym  B stację pomiaru stężenia zanieczyszczeń.oznaczonym  B stację pomiaru stężenia zanieczyszczeń.oznaczonym  B stację pomiaru stężenia zanieczyszczeń.oznaczonym  B stację pomiaru stężenia zanieczyszczeń.oznaczonym  B stację pomiaru stężenia zanieczyszczeń.

Stację zbudowano:Stację zbudowano:Stację zbudowano:Stację zbudowano:Stację zbudowano:
na po³udniowy wschód od A, na po³udniowy zachód od A,
na pó³nocny zachód od A, na pó³nocny wschód od A.

Jaką powierzchnię zajmuje las? (Jaką powierzchnię zajmuje las? (Jaką powierzchnię zajmuje las? (Jaką powierzchnię zajmuje las? (Jaką powierzchnię zajmuje las? ( π  π  π  π  π = 3,14 )= 3,14 )= 3,14 )= 3,14 )= 3,14 )
8,6 km2 4 km2 5,5 km2 1,5 km2

Odległóść stacji B od punktu A wynosi:Odległóść stacji B od punktu A wynosi:Odległóść stacji B od punktu A wynosi:Odległóść stacji B od punktu A wynosi:Odległóść stacji B od punktu A wynosi:
5 km 2,5 km 6,25 km 4 km

WWWWWewnątrz strefy ochronnej zbudowano zbiornik wodnyewnątrz strefy ochronnej zbudowano zbiornik wodnyewnątrz strefy ochronnej zbudowano zbiornik wodnyewnątrz strefy ochronnej zbudowano zbiornik wodnyewnątrz strefy ochronnej zbudowano zbiornik wodny, którego dno miało kształt, którego dno miało kształt, którego dno miało kształt, którego dno miało kształt, którego dno miało kształt
prostokąta (Z), a trzymetrowe ściany boczne były prostopoadłe do podstawyprostokąta (Z), a trzymetrowe ściany boczne były prostopoadłe do podstawyprostokąta (Z), a trzymetrowe ściany boczne były prostopoadłe do podstawyprostokąta (Z), a trzymetrowe ściany boczne były prostopoadłe do podstawyprostokąta (Z), a trzymetrowe ściany boczne były prostopoadłe do podstawy.....
Ile wody pomieści zbiornik?Ile wody pomieści zbiornik?Ile wody pomieści zbiornik?Ile wody pomieści zbiornik?Ile wody pomieści zbiornik?

1 500 000 m3 1 500 m3 150 000 m3 15 000 m3

Na zewnątrz strefyNa zewnątrz strefyNa zewnątrz strefyNa zewnątrz strefyNa zewnątrz strefy, na obszarze w kształcie trójkąta (S), umieszczono oczyszczalnię, na obszarze w kształcie trójkąta (S), umieszczono oczyszczalnię, na obszarze w kształcie trójkąta (S), umieszczono oczyszczalnię, na obszarze w kształcie trójkąta (S), umieszczono oczyszczalnię, na obszarze w kształcie trójkąta (S), umieszczono oczyszczalnię
ściekówściekówściekówściekówścieków. P. P. P. P. Powierzchnia tego obszaru wynosi:owierzchnia tego obszaru wynosi:owierzchnia tego obszaru wynosi:owierzchnia tego obszaru wynosi:owierzchnia tego obszaru wynosi:

6 km2 12 km2 2,5 km2 1,5 km2
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PPPPPodczas opadów atmosferycznych niektóre substancje rozporoszone w powietrzu rozpusz-odczas opadów atmosferycznych niektóre substancje rozporoszone w powietrzu rozpusz-odczas opadów atmosferycznych niektóre substancje rozporoszone w powietrzu rozpusz-odczas opadów atmosferycznych niektóre substancje rozporoszone w powietrzu rozpusz-odczas opadów atmosferycznych niektóre substancje rozporoszone w powietrzu rozpusz-
czają się w wodzie, w wyniku czego powstają, tzwczają się w wodzie, w wyniku czego powstają, tzwczają się w wodzie, w wyniku czego powstają, tzwczają się w wodzie, w wyniku czego powstają, tzwczają się w wodzie, w wyniku czego powstają, tzw. kwaśne deszcze niszczące środowisko. kwaśne deszcze niszczące środowisko. kwaśne deszcze niszczące środowisko. kwaśne deszcze niszczące środowisko. kwaśne deszcze niszczące środowisko
naturalne. Które zakłady powodują te groźne zagrożenia?naturalne. Które zakłady powodują te groźne zagrożenia?naturalne. Które zakłady powodują te groźne zagrożenia?naturalne. Które zakłady powodują te groźne zagrożenia?naturalne. Które zakłady powodują te groźne zagrożenia?

A B C D

Dwie duże sosny mogą dostarczyć w ciągu doby 28,8 mDwie duże sosny mogą dostarczyć w ciągu doby 28,8 mDwie duże sosny mogą dostarczyć w ciągu doby 28,8 mDwie duże sosny mogą dostarczyć w ciągu doby 28,8 mDwie duże sosny mogą dostarczyć w ciągu doby 28,8 m33333 tlenu do atmosfery tlenu do atmosfery tlenu do atmosfery tlenu do atmosfery tlenu do atmosfery. Ile tlenu. Ile tlenu. Ile tlenu. Ile tlenu. Ile tlenu
dostarczą one do atmosfery w ciągu godziny?dostarczą one do atmosfery w ciągu godziny?dostarczą one do atmosfery w ciągu godziny?dostarczą one do atmosfery w ciągu godziny?dostarczą one do atmosfery w ciągu godziny?

1,2 m3 14,4 m3 0,6 m3 2,88 m3

2 hektary lasu sosnowego pochłaniają w ciągu roku ok. 200 ton dwutlenku węgla. Jaką2 hektary lasu sosnowego pochłaniają w ciągu roku ok. 200 ton dwutlenku węgla. Jaką2 hektary lasu sosnowego pochłaniają w ciągu roku ok. 200 ton dwutlenku węgla. Jaką2 hektary lasu sosnowego pochłaniają w ciągu roku ok. 200 ton dwutlenku węgla. Jaką2 hektary lasu sosnowego pochłaniają w ciągu roku ok. 200 ton dwutlenku węgla. Jaką
powierzchnię musi mieć las, aby pochłonął w ciągu roku 10,8 tony dwutlenku węgla?powierzchnię musi mieć las, aby pochłonął w ciągu roku 10,8 tony dwutlenku węgla?powierzchnię musi mieć las, aby pochłonął w ciągu roku 10,8 tony dwutlenku węgla?powierzchnię musi mieć las, aby pochłonął w ciągu roku 10,8 tony dwutlenku węgla?powierzchnię musi mieć las, aby pochłonął w ciągu roku 10,8 tony dwutlenku węgla?

3,6 ha 36 ha 0,1 ha 0,108 ha
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ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie

Niezbędny przy spalaniu sub-
stancji, oraz do oddychania
organizmów żywych.

Surowiec do produkcji nawo-
zów sztucznych, wypełnia sie
nim również żarówki.

Wykorzystywany w gaśnicach
śniegowych oraz do produk-
cji napojów musujących.

Właściwości fizyczneWłaściwości fizyczneWłaściwości fizyczneWłaściwości fizyczneWłaściwości fizyczne
i chemicznei chemicznei chemicznei chemicznei chemiczne
Gaz bezbarwny, bez zapachu.
Dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Nie pali się i nie podtrzymuje
palenia.

Gaz bezbarwny i bezwonny.
Trudno rozpuszcza się w wodzie.
Łączy się prawie ze wszystkimi
pierwiastkami.

Gaz bezbarwny, bez smaku i za-
pachu. Słabo rozpuszczalny       w
wodzie. Trudno reaguje              z
innymi pierwiastkami.

NazwaNazwaNazwaNazwaNazwa
składnikaskładnikaskładnikaskładnikaskładnika

       TLEN

DWUTLENEK
    WĘGLA

       AZOT

WWWWWystępowanieystępowanieystępowanieystępowanieystępowanie

78% objętości powietrza.

W składzie powietrza sta-
nowi mniej niż 1% obję-
tości.

21% objętości powietrza.

Informacje o składnikach powietrza nie są uporządkowane. Dobierz je tak, aby stanowiłyInformacje o składnikach powietrza nie są uporządkowane. Dobierz je tak, aby stanowiłyInformacje o składnikach powietrza nie są uporządkowane. Dobierz je tak, aby stanowiłyInformacje o składnikach powietrza nie są uporządkowane. Dobierz je tak, aby stanowiłyInformacje o składnikach powietrza nie są uporządkowane. Dobierz je tak, aby stanowiły
właściwie zestawioną informację o każdym z nich: nazwa (N), występowanie (W), właściwościwłaściwie zestawioną informację o każdym z nich: nazwa (N), występowanie (W), właściwościwłaściwie zestawioną informację o każdym z nich: nazwa (N), występowanie (W), właściwościwłaściwie zestawioną informację o każdym z nich: nazwa (N), występowanie (W), właściwościwłaściwie zestawioną informację o każdym z nich: nazwa (N), występowanie (W), właściwości
fizyczne i chemiczne (F), zastosowanie (Z). Wfizyczne i chemiczne (F), zastosowanie (Z). Wfizyczne i chemiczne (F), zastosowanie (Z). Wfizyczne i chemiczne (F), zastosowanie (Z). Wfizyczne i chemiczne (F), zastosowanie (Z). Wybierz poprawne zestawienie.ybierz poprawne zestawienie.ybierz poprawne zestawienie.ybierz poprawne zestawienie.ybierz poprawne zestawienie.
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WWWWWykres przedstawia zużycieykres przedstawia zużycieykres przedstawia zużycieykres przedstawia zużycieykres przedstawia zużycie
tlenu w procesie oddychaniatlenu w procesie oddychaniatlenu w procesie oddychaniatlenu w procesie oddychaniatlenu w procesie oddychania
dorosłego człowieka podczasdorosłego człowieka podczasdorosłego człowieka podczasdorosłego człowieka podczasdorosłego człowieka podczas
odpoczynku.odpoczynku.odpoczynku.odpoczynku.odpoczynku.

Odczytaj, ile mOdczytaj, ile mOdczytaj, ile mOdczytaj, ile mOdczytaj, ile m33333 tlenu zużyje tlenu zużyje tlenu zużyje tlenu zużyje tlenu zużyje
dorosły człowiek w ciągu sześciudorosły człowiek w ciągu sześciudorosły człowiek w ciągu sześciudorosły człowiek w ciągu sześciudorosły człowiek w ciągu sześciu
kwadransów oddychania?kwadransów oddychania?kwadransów oddychania?kwadransów oddychania?kwadransów oddychania?

0,1 m3

0,2 m3

0,3 m3

0,4 m3

0,5

Czas [h]

Objętość 
tlenu [m ]3

0,4

0,3

0,2

0,1

21
0

A B C D

A B C D
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27
26

A
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PPPPPo dwóch godzinach odpoczyn-o dwóch godzinach odpoczyn-o dwóch godzinach odpoczyn-o dwóch godzinach odpoczyn-o dwóch godzinach odpoczyn-
ku człowiek ten rozpoczął biegku człowiek ten rozpoczął biegku człowiek ten rozpoczął biegku człowiek ten rozpoczął biegku człowiek ten rozpoczął bieg.....
PPPPPo godzinie przebiegł pewieno godzinie przebiegł pewieno godzinie przebiegł pewieno godzinie przebiegł pewieno godzinie przebiegł pewien
dystans. Czy w czasie tegodystans. Czy w czasie tegodystans. Czy w czasie tegodystans. Czy w czasie tegodystans. Czy w czasie tego
biegu dalsza część wykresu zbiegu dalsza część wykresu zbiegu dalsza część wykresu zbiegu dalsza część wykresu zbiegu dalsza część wykresu z
zad. 26 będzie wyglądała jakzad. 26 będzie wyglądała jakzad. 26 będzie wyglądała jakzad. 26 będzie wyglądała jakzad. 26 będzie wyglądała jak
na rysunku A, B, C czy D?na rysunku A, B, C czy D?na rysunku A, B, C czy D?na rysunku A, B, C czy D?na rysunku A, B, C czy D?

23

Stopieñ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Prêdkoœæ
wiatru w m/s

0 – 0,2
0,3 – 1,5
1,6 – 3,3
3,4 – 5,4
5,5 – 7,9
8,0 – 10,7

10,8 – 13,8
13,9 – 17,1
17,2 – 20,7
20,8 – 24,4
24,5 – 28,4
28,5 – 32,5

> 32,5

Nazwa
si³y wiatru
cisza
powiew
s³aby wiatr
³agodny wiatr
umiarkowany
doœæ silny
silny
bardzo silny
wicher
wiatr sztormowy
sztorm
silny sztorm
huragan

Napotkawszy gwóźdź na drodze, przebiłeś dętkę koła swojego roweru. Który z wykresówNapotkawszy gwóźdź na drodze, przebiłeś dętkę koła swojego roweru. Który z wykresówNapotkawszy gwóźdź na drodze, przebiłeś dętkę koła swojego roweru. Który z wykresówNapotkawszy gwóźdź na drodze, przebiłeś dętkę koła swojego roweru. Który z wykresówNapotkawszy gwóźdź na drodze, przebiłeś dętkę koła swojego roweru. Który z wykresów
pokazuje przebieg „wyciekupokazuje przebieg „wyciekupokazuje przebieg „wyciekupokazuje przebieg „wyciekupokazuje przebieg „wycieku” powietrza z dętki?” powietrza z dętki?” powietrza z dętki?” powietrza z dętki?” powietrza z dętki?

RRRRRadio nadało komunikat:adio nadało komunikat:adio nadało komunikat:adio nadało komunikat:adio nadało komunikat:
„Wzdłuż wschodniego brzegu konty-
nentu amerykańskiego będzie wiał
wiatr, z prędkością 12 m/s.”

Czy będzie to:Czy będzie to:Czy będzie to:Czy będzie to:Czy będzie to:
s³aby wiatr,
doœæ silny wiatr,
silny wiatr,
huragan.

Czy wiatr ten będzie wiał wzdłuż:Czy wiatr ten będzie wiał wzdłuż:Czy wiatr ten będzie wiał wzdłuż:Czy wiatr ten będzie wiał wzdłuż:Czy wiatr ten będzie wiał wzdłuż:
wschodnich wybrze¿y Ocenanu Spokojnego,
zachodnich wybrze¿y Oceanu Spokojnego,
wschodnich wybrze¿y Oceanu Atlantyckiego,
zachodnich wybrze¿y Oceanu Atlantyckiego.

A

B

C

D

A

B

C

D
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Ciśnienie

Czas

Ciśnienie

Czas

Ciśnienie

Czas

Ciśnienie

Czas

Objętość tlenu

Czas

Objętość tlenu

Czas

Objętość tlenu

Czas

Objętość tlenu

Czas2 2 2 2



                  Wa³brzyska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci w Wa³brzychu 7

Wykres przedstawia roczne zużycie gazuWykres przedstawia roczne zużycie gazuWykres przedstawia roczne zużycie gazuWykres przedstawia roczne zużycie gazuWykres przedstawia roczne zużycie gazu
w poszczególnych miesiącach w mieszkaniuw poszczególnych miesiącach w mieszkaniuw poszczególnych miesiącach w mieszkaniuw poszczególnych miesiącach w mieszkaniuw poszczególnych miesiącach w mieszkaniu
zajmowanym przez czteroosobową rodzinę.zajmowanym przez czteroosobową rodzinę.zajmowanym przez czteroosobową rodzinę.zajmowanym przez czteroosobową rodzinę.zajmowanym przez czteroosobową rodzinę.

Średnie miesięczne zużycie gazu jest równe?Średnie miesięczne zużycie gazu jest równe?Średnie miesięczne zużycie gazu jest równe?Średnie miesięczne zużycie gazu jest równe?Średnie miesięczne zużycie gazu jest równe?

         150,5 m3          187,5 m3               130,2 m3       225 m3

Średnie zużycie gazu na 1 osobę w grudniu wynosiło:Średnie zużycie gazu na 1 osobę w grudniu wynosiło:Średnie zużycie gazu na 1 osobę w grudniu wynosiło:Średnie zużycie gazu na 1 osobę w grudniu wynosiło:Średnie zużycie gazu na 1 osobę w grudniu wynosiło:

         81,25 m3 79 m3 81 m3           78 m3

Identyczne zużycie gazu wystąpiło w miesiącach:Identyczne zużycie gazu wystąpiło w miesiącach:Identyczne zużycie gazu wystąpiło w miesiącach:Identyczne zużycie gazu wystąpiło w miesiącach:Identyczne zużycie gazu wystąpiło w miesiącach:

w II i IV oraz VII i IX w I i XII oraz VII i IX

w II i IV oraz VI i X w II i XII oraz VIII i IX

Schemat przedstawia wymianę gazową mięSchemat przedstawia wymianę gazową mięSchemat przedstawia wymianę gazową mięSchemat przedstawia wymianę gazową mięSchemat przedstawia wymianę gazową mię-----
dzy organizmami w zbiorniku wodnym. Orga-dzy organizmami w zbiorniku wodnym. Orga-dzy organizmami w zbiorniku wodnym. Orga-dzy organizmami w zbiorniku wodnym. Orga-dzy organizmami w zbiorniku wodnym. Orga-
nizmy te zużywają lub wydalają gazy ozna-nizmy te zużywają lub wydalają gazy ozna-nizmy te zużywają lub wydalają gazy ozna-nizmy te zużywają lub wydalają gazy ozna-nizmy te zużywają lub wydalają gazy ozna-
czone literami a czone literami a czone literami a czone literami a czone literami a iiiii b. b. b. b. b.     TTTTTe gazy to odpowiednio:e gazy to odpowiednio:e gazy to odpowiednio:e gazy to odpowiednio:e gazy to odpowiednio:

a — dwutlenek wêgla, b — tlen,

a — tlen, b — dwutlenek wêgla,

a— tlen, b — azot,

a — azot, b — dwutlenek wêgla.

33

A

B

C

D

Gazy te potrzebne są organizmomGazy te potrzebne są organizmomGazy te potrzebne są organizmomGazy te potrzebne są organizmomGazy te potrzebne są organizmom
żyjącym w zbiorniku wodnym do:żyjącym w zbiorniku wodnym do:żyjącym w zbiorniku wodnym do:żyjącym w zbiorniku wodnym do:żyjącym w zbiorniku wodnym do:

oddychania,

od¿ywiania,

jednym do oddychania, innym
do  od¿ywiania,

ani do oddychania, ani do od¿ywiania.

34

A

B

C

D

Organizmy wodne prowadzą wymianęOrganizmy wodne prowadzą wymianęOrganizmy wodne prowadzą wymianęOrganizmy wodne prowadzą wymianęOrganizmy wodne prowadzą wymianę

gazową:gazową:gazową:gazową:gazową:

glony — przy udziale energii s³onecznej,
ryby — p³ucami,

glony — nie oddychaj¹, ryby — oskrzelami,

glony — beztlenowo,
ryby — ca³¹ powierzchni¹ cia³a,

glony — ca³¹ powierzchni¹, ryby — skrzelami.

35

A

B

C

D

A B C D

A B C D

A

B

C

D

31

28

30

Ile wynosi różnica opłat za zużycie gazu w miesiącu styczniu i sierpniu?Ile wynosi różnica opłat za zużycie gazu w miesiącu styczniu i sierpniu?Ile wynosi różnica opłat za zużycie gazu w miesiącu styczniu i sierpniu?Ile wynosi różnica opłat za zużycie gazu w miesiącu styczniu i sierpniu?Ile wynosi różnica opłat za zużycie gazu w miesiącu styczniu i sierpniu?

220 z³ 260 z³   240 z³ 180 z³A B C D

32

Ile wynosiła opłata za gaz w styczniu, jeżeli 1 mIle wynosiła opłata za gaz w styczniu, jeżeli 1 mIle wynosiła opłata za gaz w styczniu, jeżeli 1 mIle wynosiła opłata za gaz w styczniu, jeżeli 1 mIle wynosiła opłata za gaz w styczniu, jeżeli 1 m3 3 3 3 3 gazugazugazugazugazu
kosztuje 80 groszy?kosztuje 80 groszy?kosztuje 80 groszy?kosztuje 80 groszy?kosztuje 80 groszy?

        240 z³         260 z³               280 z³               350 z³A B C D

29

TTTTTemperatura wody w akwarium podniosła się o 10emperatura wody w akwarium podniosła się o 10emperatura wody w akwarium podniosła się o 10emperatura wody w akwarium podniosła się o 10emperatura wody w akwarium podniosła się o 10oooooC. Ilość tlenu rozpuszczonegoC. Ilość tlenu rozpuszczonegoC. Ilość tlenu rozpuszczonegoC. Ilość tlenu rozpuszczonegoC. Ilość tlenu rozpuszczonego
w wodzie:w wodzie:w wodzie:w wodzie:w wodzie:

wzros³a, nie uleg³a zmianie,

zmala³a, brak informacji aby odpowiedzieæ na to pytanie.

A

B

C

D

36
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Skład powietrza wydychanegoSkład powietrza wydychanegoSkład powietrza wydychanegoSkład powietrza wydychanegoSkład powietrza wydychanego
to:to:to:to:to:

PPPPPoniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonowania naszego organizmu.oniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonowania naszego organizmu.oniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonowania naszego organizmu.oniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonowania naszego organizmu.oniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonowania naszego organizmu.

¿o³¹dek

jelita

nerka
miêsieñ

     kr¹¿enie
krwi

p³uca

serce

ka³
mocz

tlen

dwutlenek wêgla

art. spo¿ywcze

Na podstawie schematu wybierz drogę, jakąNa podstawie schematu wybierz drogę, jakąNa podstawie schematu wybierz drogę, jakąNa podstawie schematu wybierz drogę, jakąNa podstawie schematu wybierz drogę, jaką
pokonują w organizmie składniki powietrza,pokonują w organizmie składniki powietrza,pokonują w organizmie składniki powietrza,pokonują w organizmie składniki powietrza,pokonują w organizmie składniki powietrza,
które wdychasz:które wdychasz:które wdychasz:które wdychasz:które wdychasz:

usta → p³uca → krew → serce → ¿o³¹dek → usta,

usta → p³uca → krew → p³uca → usta,

usta → p³uca → ¿o³¹dek → usta,

usta → p³uca → jelita → ka³.

Wdychane przez człowieka powietrze jestWdychane przez człowieka powietrze jestWdychane przez człowieka powietrze jestWdychane przez człowieka powietrze jestWdychane przez człowieka powietrze jest
z organizmu wydalane:z organizmu wydalane:z organizmu wydalane:z organizmu wydalane:z organizmu wydalane:

przez skórê,

tylko przez usta lub nos,

wraz z produktami przemiany materii,

w ka¿dy wy¿ej wymieniony sposób.
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A

B

C

D
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A

C

B

D
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A

B

C

D

39

A

C

B

D

Człowiek podczas oddyCzłowiek podczas oddyCzłowiek podczas oddyCzłowiek podczas oddyCzłowiek podczas oddy-----
chania wdycha:chania wdycha:chania wdycha:chania wdycha:chania wdycha:

tylko tlen,

tylko azot,

tylko dwutlenek wêgla,

wszystkie wymienione
wy¿ej gazy.

azot tlen
dwutlenek wêgla
i inne gazy
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KLUCZ  PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Test kompetencji matematyczno-przyrodniczych

Klasa II gimnazjum - styczeñ 2007

h

a

h

a

40 cm lub 0,4 m

20 cm lub 0,2 m

4 cm
2 cm

 y

x

A

B

C
10

1

Nr zadania Kod Punkty Opis 
K 1 8,93 zł lub 8zł 93 gr 
L 0 przesunięty przecinek w dowolną stronę 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

1. 

O 0 brak odpowiedzi 
K 1 12 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

2. 

O 0 brak odpowiedzi 
K 1 0,6 zł lub 60 gr 
L 0 1,66 zł 
M 0 0,60 gr 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

3. 

O 0 brak odpowiedzi 
K 1 byax   
L 0 ba   
M 0 a + b 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

4. 

O 0 brak odpowiedzi 
K 1 M - K 
L 0 K - M 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

5. 

O 0 brak odpowiedzi 

K 1 TTT 100
95

100
5 lub      lub    T - 5%T       lub 95%T 

L 0 
20
1lub%5  TT

 

N 0 każda inna błędna odpowiedź 

6. 

O 0 brak odpowiedzi 

K 1 

          
         
 
 

L 0 
 
 
 

N 0 każda inna błędna odpowiedź 

7. 

O 0 brak odpowiedzi 

K 1 

a = 4 cm; h = 3 cm lub a = 3 cm; h = 4cm 
 
 
 
 
 

L 0 a = 2 cm; h = 3 cm 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

8. 

O 0 brak odpowiedzi 

K 1 

punkt A – I ćwiartka;  punkt B – na osi;   punkt C – IV ćwiartka 
 
 
 
 
 

L 0 punkt C błędnie zaznaczony 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

9. 

O 0 brak odpowiedzi 

K 1 

A: 1,5 zł;           
B: 3 kg;              
C: 4,1zł;     
D: 50       
E: 22,70 zł 

L 1 jak wyżej tylko bez jednostek 
N 0 każda inna błędna odpowiedź 

10. 

O 0 brak odpowiedzi 

 
Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Wersja W C C B B A D A D B B A D C D A C B B C A A B A C D C B B D C 
Wersja X B D C D B C B C D B D A B A D A C A A C D A B B B A C A D A 
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WskaŸnik ³atwoœci Interpretacja zadañ Numery zadañ

0,90 - 1,00

0,70 - 0,89

0,50 - 0,69

0,20 - 0,49

0,00 - 0,19

bardzo ³atwe

³atwe

umiarkowanie trudne

trudne

bradzo trudne

                                                          -
13, 17, 23, 26, 31, 35, 39,

1, 2, 5, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38,

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 24, 28, 34, 36, 40,

7

MOC  RÓ¯NICUJ¥CA

WskaŸnik mocy ró¿nicuj¹cej Numery zadañ

poni¿ej 0,10

0,51 - 0,60

0,41 - 0,50

0,31 - 0,40

0,21 - 0,30

0,11 - 0,20

0,61 i wiêcej

WskaŸnik opuszczeñ Numery zadañ

 0 %

16 % i wiêcej

11 % - 15 %

4 % - 5 %

2 % - 3 %

1 %

38,

-

2, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30,

1, 3, 12, 22, 24, 26, 28, 31, 33,

6, 9, 10, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 39,

11, 20, 25, 34, 37,

7, 17, 36, 40,

                                                          -

2, 3, 4, 5, 6, 8,

1, 7, 9, 10,

11,

14, 15, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 36,

12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40,

2,5%

35%

0%

17,5%

46%

2,5%

10%

20%

25%

15%

0%

27,5%

0%

42,5%

10%

2,5%

30%

15%

 ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TESTU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

   Udzia³ %

   Udzia³ %

   Udzia³ %

 II GIMNAZJUM - styczeñ 2007

1. Oblicza.

2. Stosuje zapis algebraiczny.
3. Rozpoznaje przyczyny kwaœnych deszczów.
4. Rozpoznaje elementy ekosystemu - zbiornika wodnego.

1/I.2a, 2/I.2b, 3/I.2a, 14/I.2b,
21/I.2d, 22/I.3b,
4/III.2a, 5/III.2a, 6/III.2a,
20/I.1b,
33/I.1b, 34/I.1b, 35/I.1b, 36/I.1b,

II. Czyta i korzysta
     z informacji.

1. Wyszukuje informacje z wykresu.

2. Odczytuje i interpretuje informacje zawarte na paragonie, planie
             i w tabeli.
3. Porz¹dkuje tekst zawieraj¹cy informacje o sk³adnikach powietrza.
4. Przek³ada treœæ jednego jêzyka na inny.

28/II.1d, 29/II.1d, 30/II.1d, 31/II.1d,
32/II.1d,
10/II.1e, 12/II.1b, 13/II.2g, 23/II.1c i
II.2g, 24/II.1b i II.2d,
17/II.2d, 18/II.2d, 19/II.2d,
25/II.1d i II.2g, 26/II.1d i II.2g,
27/II.1d i II.2g,

III. Wykorzystuje
      wiedzê w praktyce.

1. Oblicza pola powierzchni i objêtoœci.
2. Rysuje w uk³adzie wspó³rzêdnych i w skali.
3. Stosuje wiedzê do opisu schematu oddychania.

8/I.3c, 11/II.2g, 15/I.3b, 16/I.3b,
7/I.3c, 9/I.3a,
37/III.1d, 38/III.1d, 39/III.1d,
40/III.1d,

BADANE  KOMPETENCJE  MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

 Badana kompetencja                                               Umiejêtnoœci                                                   Numer zadania/numer
       standardu egzaminacyjnego

I. Zna i stosuje pojêcia.

FRAKCJA OPUSZCZEÑ

£ATWOŒÆ
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Znaj¹c punktowy wynik testu, z powy¿szego diagramu, mo¿na:
- odczytaæ odpowiedni poziom kompetencji ucznia,
- odczytaæ jak liczna jest grupa uczniów, których wynik jest na tym samym poziomie kompetencji,
- obliczyæ ilu uczniów ma wynik wskazuj¹cy na wy¿szy, a ilu na ni¿szy poziom kompetencji.
Np.:

wynik ucznia, który otrzyma³ z testu 26 punktów wskazuje na „wy¿ej œredni” poziom jego kompetencji.
Na tym samym poziomie kompetencji jest ok. 17,48% wszystkich uczniów pisz¹cych test.
Uczniów o wy¿szym poziomie kompetencji jest 23,18%, a uczniów o ni¿szym poziomie kompetencji jest 59,35%.

Poni¿sza tabela przedstawia granice przedzia³ów poszczególnych poziomów dla ka¿dej kompetencji badanej testem .

Diagram 1 przedstawia rozk³ad wyników surowych testu (    )  oraz rozk³ad wyników znormalizowanych (    ), tzn. zgrupowanych w prze-
dzia³y zgodnie z powszechnie przyjêtymi procedurami analizy statystycznej.

Jak widaæ z diagramu 1, np. do grupy uczniów, których wynik jest najni¿szy, nale¿y zaliczyæ tych, którzy z testu uzyskali od 0 do 8
punktów.
Na tym samym poziomie kompetencji jest ok. 4,71% wszystkich uczniów pisz¹cych test.

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 2 przedstawia znormalizowany rozk³ad wyników wszystkich badanych uczniów wraz  z okreœleniem poziomów kompetencji
wyznaczonych powy¿ej grup.

Na odwrotnej stronie zaœwiadczenia wyniki ucznia oznaczono kropk¹     . Liczba obok oznacza iloœæ punktów, któr¹ uczeñ uzyska³ z testu
ogó³em, oraz w ramach poszczególnych kompetencji.

Badanie  kompetencji uczniów 2 klasy gimnazjum
- normalizacji dokonano na podstawie analizy wyników w styczniu 2007 roku

Analiz dokonano, gdy do bazy danych wprowadzono wyniki 3 525 uczniów.
średni wynik: 21,09

odchylenie standardowe: 7,63

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

rozkład wyników znormalizowanych

rozkład wyników surowych

krzywa rozkładu normalnego

Klasa 2 gimnazjum - test matematyczno-przyrodniczy
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wynik testu
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Kompetencja najni¿szy bardzo niski niski ni¿ej œredni œredni wy¿ej œredni wysoki
bardzo

wysoki
najwy¿szy

zna i stosuje pojêcia 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 - 9 10 11 12 - 14

czyta i korzysta z informacji 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 13 14 15 16

wykorzystuje wiedzê w praktyce 0 2 3 4 5 6 - 7 8 - 101 - 2

Poziomy kompetencji
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Schemat do "informacji o zadaniach"
na zaœwiadczeniu dla ucznia klasy 2 gimnazjum

rozpoznaje elementy ekosystemu - zbiornika wodnego

SPRAWDZANA  UMIEJÊTNOŒÆ

oblicza

stosuje zapis algebraiczny

rozpoznaje przyczyny kwaœnych deszczów

wyszukuje informacje z wykresu

odczytuje i interpretuje informacje zawarte na
paragonie, planie i w tabeli

porz¹dkuje tekst zawieraj¹cy informacje o sk³adnikach
powietrza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NR  ZADANIA

1, 2, 3, 14, 21, 22

4, 5, 6

20

33, 34, 35, 36

28, 29, 30, 31, 32

10, 12, 13, 23, 24

17, 18, 19

0 - 3 p. 4 p.  5 - 6 p.

2 p.0 - 1 p.

2 p.0 - 1 p.

0 p. 0 p. 1 p.

    3 p.

  5 p.4 p.0 - 3 p.

5 p.4 p.0 - 3 p.

  3 - 4 p.

0 - 1 p. 3 p.2 p.

stosuje wiedzê do opisu schematu oddychania

przek³ada treœæ jednego jêzyka na inny

oblicza pola powierzchni i objêtoœci

rysuje w uk³adzie wspó³rzêdnych i w skali

8.

9.

10.

11.

25, 26, 27

8, 11, 15, 16

7, 9

37, 38, 39, 40

0 - 1 p. 2 p. 3 p.

2 - 3 p.0 - 1 p.

2 - 3 p.0 - 1 p.

0 p. 1 p. 2 p.

    4 p.

  4 p.
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8% 39% 31% 22%

Liczba zadañ        40
Liczba wyników    1755
Œrednia 20.790
Wariancja 55.432
Odch.std.   7.445
Skew  -0.007
Kurtosis  -0.877
Minimum   4.000
Maximum 40.000
Median 21.000
ALPHA   0.863
SEM   2.753
Mean P   0.520
Mean Item-Tot.   0.397
Mean Biserial   0.517
Max Score (Low)        15
N (Low Group)      493
Min Score (High)        26

PARAMETRY STATYSTYCZNE TESTU
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1. Obliczanie.

W ró¿nych sytuacjach praktycznych, bardzo czêsto spotykamy ten typ problemu, w którym opisany jest liczbowy
zwi¹zek miêdzy pewnymi wielkoœciami, a poszukiwana jest inna wielkoœæ. Wystarczy niejednokrotnie w³aœciwie dobrane
dzia³anie na liczbach, aby tê wielkoœæ wyliczyæ.

W szeœciu zadaniach w teœcie nale¿a³o wykorzystaæ informacje podane w treœci zadañ i wykonaæ jedno dzia³anie na
danych liczbach, nie u¿ywaj¹c kalkulatora, by obliczyæ wynik i nadaæ mu odpowiedni¹ interpretacjê.

W ka¿dej sytuacji mieliœmy do czynienia z trzema progami (barierami) dojœcia do rozwi¹zania zadania:

1. Z terœci zadania nale¿a³o odczytaæ matematyczny sens zwi¹zku miêdzy wielkoœciami, odrzucaj¹c treœæ tych
              wielkoœci, np. cena 1 kg owoców wynosi 2 z³ 35 gr     1 kg - 2,35 z³

Ile kosztuje 3,8 kg tych owoców?  3,8 kg - x z³

2. Dobraæ odpowiednie dzia³anie do obliczenia poszukiwanej wielkoœci oraz okreœliæ, na których liczbach nale¿y je
    wykonaæ i w jakiej kolejnoœci, np. mno¿enie - 2,35 x 2,8

3. Wykonaæ to dzia³anie, obliczyæ wynik i nadaæ mu w³aœciw¹ interpretacjê.

Najtrudniejsze okaza³o siê zadanie 3. Tylko 37% badanych uczniów potrafi³o obliczyæ cenê jednego o³ówka wiedz¹c, ¿e
75 o³ówków kosztuje 45 z³. Nale¿a³o oczywiœcie podzieliæ 45 : 75, co dawa³o wynik 0,6 i nadaæ mu mianowanie - „z³”. Czêœæ
uczniów (ok. 5%) wykona³o dzielenie odwrotne, czyli 75 : 45 co odpowiada³oby na pytanie „Ile o³ówków mo¿na kupiæ za
z³otówkê?

£atwoœæ pozosta³ych zadañ waha³a siê od 51 do 67%. Niepokoj¹ca jest bardzo du¿a frakcja opuszczeñ tych zadañ
w populacji, szczególnie 1, 2, 3 - odpowiednio 13%, 17%, 21%.

Aby pomóc uczniom w lepszym opanowaniu tej umiejêtnoœci, nale¿y:
1. proponowaæ proste zadania z treœci¹ i wymagaæ, aby uczeñ po ich analizie okreœla³ rodzaj dzia³ania jakie trzeba
   wykonaæ oraz w jakiej kolejnoœci,
2. trenowaæ pisemne i pamiêciowe obliczenia z uwzglêdnieniem procedur i algorytmów bez i z u¿yciem kalkulatora.

Œrednia
  56%

Numer zadania              1         2          3        14       21       22

Procent poprawnych
      odpowiedzi

51%    67%    37%    54%    67%    58%

56%
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                                                   2. Stosowanie zapisu algebraicznego.

Wprowadzenie elementów algebry w gimnazjum ma miêdzy innymi przygotowaæ ucznia do strukturalizowania i uogól-
nienia, do budowania zwi¹zków, wzorów i algorytmów wyprowadzaj¹c je stopniowo z przyk³adów prostych, konkretnych i
powtarzalnych. Zadania u¿yte w teœcie mia³y sprawdziæ, czy uczeñ potrafi myœleæ abstrakcyjnie i w ramach uogólnionej
struktury logicznej nadaæ sens matematyczny opisanej sytuacji.

Widaæ, ¿e uogólnianie nie jest dla uczniów umiejêtnoœci¹ automatyczn¹. Wszystkie trzy zadania okaza³y siê trudne.
W zadaniu 4 tylko 43% badanych uczniów poprawnie zapisuje wartoœæ zakupionych x kg gruszek po a z³otych i y kg

jab³ek po b z³otych.                 .
4% widzi tê wartoœæ w zapisie         , a 8% w zapisie a + b. 23% uczniów udziela innej b³êdnej odpowiedzi, a 22% nie udziela
¿adanej odpowiedzi.

W zadaniu 5, wydawa³oby siê prostym pytaniu o resztê z dokonanych zakupów, gdy za towar o wartoœci K z³ zap³aci-
liœmy banknotem M-z³otowym. Tylko 50% uczniów podaje poprawn¹ odpowiedŸ M - K. 8% uczniów ma problem z ustaleniem
kolejnoœci odejmowania i podaje K - M. 14% udziela innej odpowiedzi, a 28% uczniów (najwiêksza frakcja opuszczeñ w teœcie)
nie udziela ¿adnej odpowiedzi.

Zadanie 6 rozwi¹zuje poprawnie zaledwie 35% uczniów. 17% ma dobr¹ intuicjê dzia³ania (odejmowanie), ale zapis
T - 5% (zamiast T - 5%T) czyni go niepoprawnym. 22% uczniów nie udziela ¿adnej odpowiedzi.

Aby pomóc uczniom w opanowaniu umiejêtnoœci stosowania zapisu algebraicznego nale¿y powracaæ do dokonywania
zapisów przyk³adów liczbowych i przez zmianê wartoœci tych liczb i powtarzalnoœæ sytuacji obserwowaæ, czy uczeñ dostrzega
pewne prwid³owoœci i dochodzi do uogólnieñ.

ba 

Œrednia
  43%

Numer zadania               4           5          6

Procent poprawnych
      odpowiedzi

43%    50%    35%

43%
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                                         3. Rozpoznawanie przyczyny kwaœnych deszczów.

W zadaniu 20 uczniowie powinni rozpoznaæ przyczyny kwaœnych deszczów. S¹ one rezultatem zanieczyszczenia
powietrza substancjami, które reaguj¹c z par¹ wodn¹ i wod¹ opadów atmosferycznych, tworz¹ kwasy. W ostatnich latach
kwaœne deszcze coraz czêœciej s¹ sprawcami obumierania lasów, zakwaszania gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,
zagra¿aj¹c œrodowisku naturalnemu. W perspektywie mog¹ doprowadziæ do utraty warunków ¿ycia dla licznych organizmów.
G³ówny udzia³ w tworzeniu kwaœnych deszczów maj¹: dwutlenek siarki i tlenki azotu. Na podstawie informacji o emisji
substancji do atmosfery przez zak³ady przemys³owe uczeñ powinien wybraæ ten zak³ad, który powoduje najwieksze zagro-
¿enie w postaci kwaœnych deszczów.

Spoœród podanych substancji: N2, CH4, H2O, NO2, SO2, CO2, Pb nale¿a³o wybraæ te, które reaguj¹c z tlenem atmosfe-
rycznym i wod¹ tworz¹ odpowiednie kwasy (HNO3, H2SO4). 54% pisz¹cych uczniów wybra³o poprawn¹ odpowiedŸ, czyli
zak³ad przemys³owy, emituj¹cy tlenki NO2 i SO2. Dwutlenek wêgla (CO2) jest równie¿ jednym z produktów spalania w
przemyœle, ale równoczeœnie naturalnym sk³adnikiem powietrza. W zbyt du¿ych stê¿eniach w atmosferze mo¿e dawaæ tzw.
efekt cieplarniany (nagrzewanie atmosfery i Ziemi). 18% uczniów wybra³o odpowiedŸ A, czyli zak³ad emituj¹cy azot (N2),
metan (CH4) i parê wodn¹ (H2O). Zarówno azot jak i para wodna s¹ naturalnymi sk³adnikami powietrza natomaist metan nie
rozpuszcza siê w wodzie (nie mo¿e byæ zatem kwasotwórczy).

15% uczniów wybra³o odpowiedŸ C, sugeruj¹c siê zapewne o zagro¿eniami dla œrodowiska spowodowanymi obecno-
œci¹ w py³ach przemys³owych o³owiu (Pb) pochodz¹cego g³ównie ze spalania benzyn. 12% uczniów z tych samych prawdopo-
dobnie wzglêdów jak wy¿ej wybra³o odpowiedŸ niepoprawn¹ D.

Œrednia
  54%

Numer zadania              20

Procent poprawnych
      odpowiedzi

54%

54%
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4. Rozpoznaje elementy ekosystemu - zbiornika wodnego.

Uczeñ ju¿ od najm³odszych lat edukacji uczy siê rozpoznawania róznych ekosystemów. Staw, jezioro, ³¹ka, las to
jednostki przyrodnicze z³o¿one z organizmów ¿ywych (biocenozy) i zajmowanego przez nie œrodowiska nieo¿ywionego (bio-
topu) charakteryzuj¹ce siê zdolnoœci¹ do samoregulacji, obiegiem materii i przep³ywem energii. Ekosystem jest ca³oœci¹
funkcjonaln¹ utrzymuj¹c¹ siê dziêki energii s³onecznej. Uczeñ coraz lepiej powinien dostrzegaæ zale¿noœci, a tak¿e rozumieæ
procesy w nich zachodz¹ce.

Jednym z ekosystemów jaki uczeñ powinien znaæ i opisywaæ jest zbiornik wodny.
Zadania tego testu  skupia³y siê na sprawdzeniu, czy uczeñ rozumie wymianê gazow¹ oraz od¿ywianie organizmów

w œrodowisku wodnym.
Tylko 35% poprawnych odpowiedzi na zadanie 34 œwiadczy o tym, ¿e bardzo wielu badanych uczniów nie rozumie, ¿e

powietrze rozpuszczone w wodzie potrzebne jest, jednym organizmom tam ¿yj¹cym do oddychania (ryby,  plankton), a innym
do od¿ywiania (glony, roœliny wodne). A¿ 57% uczniów uwa¿a, ¿e jest ono potrzebne do oddychania, 3%, ¿e do od¿ywiania,
a 4% ¿e ani do oddychania, ani do od¿ywiania.

Równie s³abo zrozumia³y jest proces zmiany iloœci tlenu w wodzie wraz ze wzrostem jej temperatury. 45% uczniów
udziela poprawnej odpowiedzi twierdz¹c, ¿e maleje. Ale 21% uwa¿a, ¿e roœnie, 16%, ¿e nie ulega zmianie, a 17% widzi
w zadaniu lukê, brak informacji, aby odpowiedzieæ na to pytanie.

£atwiejsze by³y pytania dotycz¹ce wymiany gazowej w srodowisku wodnym (zadanie 33, 35). Widaæ, ¿e te procesy
uczniowie rozumienj¹ lepiej wskazuj¹c, ¿e œwiat roœlin wydala tlen i poch³ania dwutlenek wêgla, a œwiat zwierz¹t odwrotnie
(zadanie 33- 65% poprawnych odpowiedzi) oraz, ¿e glony oddychaj¹ ca³¹ powierzchni¹, a ryby skrzelami (zadanie 35 - 76%
poprawnych odpowiedzi).

Nale¿y przy ka¿dej okazji zachêcaæ uczniów do refleksji nad œwiatem przyrody, do wyjaœniania zjawisk, do uzasadnia-
nia ich przyczyn i przewidywania skutków. Wiedza wyniesiona z ró¿nych przedmiotów szkolnej edukacji powinna tê refleksjê
wspomagaæ.

Œrednia
  55%

Numer zadania              33       34       35       36

Procent poprawnych
      odpowiedzi

65%    35%    76%    45%

55%
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 5. Wyszukiwanie informacji z wykresu.

Jednym z podstawowych tekstów jêzyka matematyki jest wykres funkcji. Umiejêtnoœæ odczytywania treœci informacji
w nim zawartych jest nieodzowna, by funkcjonowaæ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.

W celu sprawdzenia, czy uczeñ wyszukuje informacje z wykresu, ³¹czy je i przetwarza, zastosowano w teœcie zadania,
w których nale¿a³o odczytaæ argumenty funkcji ( miesi¹ce) i odpowiadaj¹ce im wartoœci funkcji (zu¿ycie gazu) i na tej podsta-
wie obliczyæ:

- œredni¹ arytmetyczn¹ zu¿ycia gazu,
- op³atê za zuzycie gazu,
- ró¿nicê w op³atach w wybranych miesi¹cach.

Ponadto uczeñ musia³ wykazaæ, ¿e:
- kojarzy nazwy miesiêcy wystêpuj¹ce w treœci zadañ z ich rzymsk¹ numeracj¹ na wykresie,
- odczytuje wielkoœci w uk³adzie wspó³rzêdnych o osiach czêœciowo oznaczonych i opisanych,
- wykonuje dzia³ania na liczbach bez u¿ycia kalkulatora.

Naj³atwiejsze okaza³o siê bezpoœrednie odszukanie na wykresie i wskazanie tych par argumentów (miesiêcy), dla
których wartoœci funkacji s¹ równe (zuzycie gazu jest identyczne) - zadanie 31. 74% uczniów wskaza³o poprawn¹ odpowiedŸ.

Nieco trudniejsze (64% wyborów poprawnej odpowiedzi) by³o zadanie 29, gdzie oprócz odczytania wartoœci funkcji
(zu¿ycia gazu) dla argumentu (w styczniu) nie oznaczonego na osi, nale¿a³o przemno¿yæ tê wartoœæ przez 80 groszy, a wynik
wyraziæ w z³otych.

Najtrudniejsze by³y te zadania, w których po odszukaniu wartoœci funkcji z wykresu nale¿a³o obliczyæ œrednioroczne
zu¿ycie gazu (³atwoœæ 45%), œrednie zu¿ycie gazu w czteroosobowej rodzinie w podanym miesi¹cu (³atwoœæ 56%) oraz
ró¿nicê w op³atach za gaz we wskazanych miesi¹cach (³atwoœæ 53%).

Œrednia
  58%

Numer zadania              28        29       30        31        32

Procent poprawnych
      odpowiedzi

45%    64%     56%    74%    53%

58%
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   6. Odczytywanie i interpretowanie informacji zawartych na paragonie, planie, w tabeli.

We wspó³czesnym œwiecie mamy do czynienia z róznymi tekstami kultury, które cz³owiek, by siê w nim poruszaæ, musi
umieæ czytaæ. Niemal na codzieñ sprawdzamy w sklepie paragon z kasy fiskalnej dotycz¹cy naszych zakupów, korzystamy z
planu miasta, czy mapy samochodowej, by u³atwiæ sobie dotarcie do celu, a ró¿nego rodzaju tabele przegl¹damy, by zoriento-
waæ siê w wynikach, kursach i notowaniach. Zadania u¿yte w teœcie mia³y sprawdziæ, w jakim stopniu uczniowie s¹ przygoto-
wani do funkcjonowania w tym zakresie do ¿ycia w spo³eczeñstwie.

Czy uczniowie potrafi¹ zinterpretowaæ zapis na paragonie? (zadanie 10)
21% robi to poprawnie zarówno w odniesieniu do liczby jak i jednostek ... „10 sztuk kiwi po 1,50 z³. oraz 3 kg winogron po 4,10
z³. za kilogram” ...
37% u¿ywa uprawnionego czasem w mowie potocznej skrótu np. „winogrona po 5”, ale nieoczekiwanego w rozwi¹zaniu tego
zadania. Ich odpowiedzi przybieraj¹ ma³o jasn¹ postaæ

... „10 sztuk kiwi po 1,50 oraz 3 winogron po 4,10 za kilogram” ...
A¿ 32% uczniów nadaje temu paragonowi b³êdn¹ interpretacjê, a 11%, nie nadaje mu ¿adnej interpretacji.

Z odczytaniem kierunku geograficznego na planie, na którym oznaczono kierunek pó³nocny, oraz obliczeniem odleg³o-
œci miêdzy dwoma punktami na tym planie, przy oznaczonej skali przedzia³owej (zadanie 13) - poradzi³o sobie ok. 70%
badanych uczniów.

Odczytaæ w tabeli si³ê wiatru na podstawie jego prêdkoœci potrafi³o 82% populacji. (zadanie 23)
Odczytanie kierunków geograficznych na mapie œwiata (zadanie 24) okaza³o siê zadaniem doœæ trudnym. Prawdopo-

dobnie z³o¿y³y siê na to dwa powody: 1. na mapie nie opisano oceanów, wiêc dla uczniów, którzy nie kojarz¹ nazwy oceanu z
jego po³o¿eniem na kuli ziemskiej jakiekolwiek dalsze rozwa¿ania s¹ niemo¿liwe, 2. samo sformu³owanie treœci zadania dla
uczniów, którzy maj¹ problemy z organizacj¹ i opisem relacji w przestrzeni by³o barier¹ rozumienia treœci.

„Wia³ wiatr wzd³u¿ wchodniego brzegu kontynentu Ameryki”.
czy wia³ wzd³u¿ „wschodnich, czy zachodnich wybrze¿y Oceanu ....
Aby rozwijaæ tê umiejêtnoœæ nale¿y æwiczyæ z uczniami poszukiwanie, odczytywanie, interpretowanie, przetwarzanie infor-
macji zawartych w ró¿nych tekstach wspó³czesnej kultury, miêdzy innymi takich jak mapy, przepisy, instrukcje, rozk³ady
jazdy, znaki drogowe, harmonogramy. Oczywiœcie potrzebna jest do tego wiedza, czêsto wychodz¹ca poza treœæ tych tekstów.

Œrednia
  62%

Numer zadania              10        12        13        23       24

Procent poprawnych
      odpowiedzi

57%    67%    70%    82%     36%

62%
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                   7. Porz¹dkowanie tekstu zawieraj¹cego informacje o sk³adnikach powietrza.

Wiedza o ró¿nych sk³adnikach œwiata przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej, maj¹ca swe odzwierciedlenie w zakresie
treœci programowych kszta³cenia ogólnego, powinna s³u¿yæ lepszemu rozumieniu przez uczniów zachodz¹cych w tym œwie-
cie zjawisk i procesów. Aby jednak pos³ugiwaæ siê t¹ wiedz¹, uczeñ musi znaæ i rozumieæ podstawowe pojêcia, umieæ je
porz¹dkowaæ i zestawiaæ.

Powietrze jest jednym z bardzo wa¿nych elementów otaczaj¹cej przyrody. Jako mieszanina gazów, które wystêpuj¹ w
warstwach atmosfery otaczaj¹cej ziemiê, z³o¿one jest z azotu, tlenu, pary wodnej, dwutlenku wêgla, gazów szlachetnych i
innych. Jest ono bezbarwne, bezwonne i bez smaku.

W teœcie, w trzech zadaniach 17, 18, 19, uczeñ mia³ podane ró¿ne informacje dotycz¹ce sk³adników powietrza:
symbol, nazwê, wystêpowanie, w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie. Nale¿a³o je uporz¹dkowaæ tak, by stano-
wi³y w³aœciwie zestawion¹ informacjê o ka¿dym z nich.

Najwiêcej, bo 72% poprawnych zestawieñ dotyczy³o tlenu, i po 66% dwutlenku wegla i azotu.
Widaæ, ¿e du¿a czêœæ uczniów nie zna sk³adu powietrza, lub nie kojarzy nazwy sk³adnika powietrza (tlen, azot, dwutle-

nek wêgla) z jego chemicznym symbolem. Nie potrafi te¿ przypisaæ tym sk³adnikom ich podstawowych w³aœciwoœci, ani
wskazaæ g³ówne ich zastosowania.

Aby uczniowie mogli w przysz³oœci lepiej rozumieæ inne zagadnienia dotycz¹ce otaczaj¹cej przyrody, nale¿y uporz¹d-
kowaæ i utrwaliæ w³aœciwe rozumienie pojêæ zwi¹zanych z powietrzem.

Œrednia
  68%

Numer zadania              17         18       19

Procent poprawnych
      odpowiedzi

72%    66%     66%

68%
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                                            8. Przekszta³canie tekstu z jednego jêzyka na inny.

Porozumiewanie siê z innymi polega na wymianie pewnych informacji za pomoc¹ sygna³ów zrozumia³ych dla obu stron.
Sposobów na to jest wiele: mozna to robiæ za pomoc¹ gestów albo dzwiêków, mowy lub pisma, b¹dŸ te¿ sygna³ów wzrokowych,
czyli specjalnych znaków i symboli.

Czêsto konieczne jest zast¹pienie lub t³umaczenie treœci jednego jêzyka na inny.
W teœcie, trzy zadania mia³y sprawdziæ, czy uczeñ widzi zwi¹zek miêdzy opisem s³ownym pewnej sytuacji, a jej

graficznym obrazem tkwi¹cym w wykresie w prostok¹tnym uk³adzie wspó³rzêdnych.
Czy uczniowie potrafi¹ wyraziæ zdanie „Wycieka” powietrze z przebitej dêtki ......” w innym systemie znaków?

54% uczniów wybiera wykres A, s³usznie zauwa¿aj¹c, ¿e od pewnego ciœnienia pocz¹tkowego, w chwili przebicia dêtki
zaczyna ono spadaæ, ale po pewnym czasie zostaje w dêtce choæ trochê powietrza, a wiêc bêdzie panowa³o cisnienie bliskie
zero, ale dodatnie. 28% wybiera wykres B, gdzie ciœnienie wprawdzie spada od pewnej wartoœci pocz¹tkowej, ale osi¹ga zero
i dalej przyjmuje wartoœci ujemne, co w przebitej dêtce na drodze jest niemo¿liwe.

Problem opisany w zadaniu 27 potrafi zauwa¿yæ na wykresie B, 58% badanych uczniów. Angazuj¹ oni do tego swoj¹
wiedzê, ¿e cz³owiek w czasie biegu bêdzie zu¿ywa³ w jednostce czasu wiêcej tlenu ni¿ w czasie odpoczynku, czyli wykres
musi szybciej rosn¹æ.

Aby pomagaæ uczniom w opanowaniu umiejêtnoœci przechodzenia z jednego jêzyka na inny, nale¿y formu³owaæ zada-
nia tak, by uczeñ musia³ ich treœæ przedstawiaæ w inny sposób.
Np. Temperatura z godziny na godzine spada³a. Przedstaw graficznie.

Suma dwóch liczb jest wiêksza od iloczynu. Zapisz.
Przez wierzcho³ek trójkata przechodzi prosta równoleg³a do prostej zawieraj¹cej dwa pozosta³e wierzcho³ki trójk¹ta.
Narysuj.
Ta droga, jest drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu, itp.

Œrednia
  62%

Numer zadania              25       26       27

Procent poprawnych
      odpowiedzi

54%    73%    58%

62%
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                                                9. Obliczanie pola powierzchni i objêtoœci.

W ka¿dym z tych zadañ uczeñ musia³ operowaæ wzorem na obliczenie pola trójk¹ta lub ko³a oraz objêtoœci prostopad³o-
œcianu wykorzystuj¹c informacje zawarte w treœci zadania.

W zadaniu 8 przy poprawnym zastosowaniu wzoru na pole trójk¹ta prostok¹tnego (po³owa iloczynu przyprostok¹t-
nych) uczeñ musia³ rozstrzygn¹æ, jakie liczby naturalne i kolejne spe³niaj¹ warunki

1.  a    b = 12 2.   c =   a2 + b2

Spoœród par liczb (1, 12), (2, 6), (3, 4) tylko ostatnia para spe³nia warunek 1., a poniewa¿    32 + 42 = 5  ,  wiêc
poszukiwany trójk¹t, to trójk¹t prostok¹tny o bokach 3, 4, 5.

Tylko 30% badanych uczniów narysowa³o poprawnie opisany trójk¹t. 6% zastosowa³o Ÿle wzór na pole trójk¹ta lub
dokona³o z³ego jego przekszta³cenia. Analizuj¹c zapis ab = 6 doszli oni do wniosku, ¿e liczby 2 i 3 s¹ kolejne i naturalne, a ich
iloczyn wynosi 6 i na tej podstawie narysowali trójk¹t prostok¹tny o przyprostok¹tnych 2 i 3.

38% uczniów nie potrafi³o po³¹czyæ u¿ytych w zadaniu pojêæ:
trójk¹t - prostok¹tny - pole - boki - liczby naturalne - liczby kolejne

Podejmowali oni nietrafne próby ich syntezy, a a¿ 26% uczniów nie podjê³o ich wogóle.
W zadaniach 11, 15 i 16 wskaŸnik ³atwoœci waha³ siê od 27% do 38%. By³y to wiêc zadania trudne dla uczniów. Barier¹

dla poprawnego obliczenia pola powierzchni objêtoœci poza znajomoœci¹ odpowiednich wzorów, mog³a byæ koniecznoœæ odczy-
tania z planu d³ugoœci odpowiednich odcinków (promienia ko³a, wysokoœci i podstawy trójk¹ta), a w zadaniu 15, dla obliczenia
objêtoœci prostopad³oœcianu, dodatkowo koniecznoœæ zamiany jednostek z kilometrów na metry (0,5 km = 500 m).

Jeszcze raz potwierdza siê, ¿e skala planu oraz przeliczanie jednostek stanowi¹ dla uczniów problem trudny.
Aby pomóc uczniom w opanowaniu tej umiejêtnoœci, nale¿y stopniowaæ trudnoœci przy osi¹ganiu celu proponuj¹c:
a) pos³ugiwanie siê wzorami na obliczanie pól i objetoœci przez proste podstawianie danych,
b) odczytywanie lub mierzenie d³ugoœci odcinków potrzebnych do podstawieñ i obliczeñ,
c) dbanie o jednorodnoœæ i zgodnoœæ miary przed i po obliczeniach, przeliczanie jednostek,
d) objaœnianie pojêæ u¿ytych w treœci zadañ i dokonywanie syntezy najpierw dwóch, trzech i kolejno wszystkich

                  elementów sk³adowych.

Œrednia
  33%

Numer zadania              8        11        15       16

Procent poprawnych
      odpowiedzi

30%    35%    27%    38%

33%
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                                      10. Pos³ugiwanie siê skal¹ i uk³adem wspó³rzêdnych.

Pos³ugiwanie siê skal¹, rysowanie, szkicowanie, mierzenie, przeliczanie w skali jest wa¿n¹ i praktyczn¹ umiejêtnoœci¹.
Tylko 13% uczniów naszkicowa³o prostok¹t i opisa³o jego boki (20 cm x 40 cm) jako obraz prostok¹tnego placu 20 m x 40 m
w sakli 1 : 100. Szkic dowolnego prostok¹ta z opisem jego boków wype³nia³ w zupe³noœci polecenie zawarte w zadaniu.

23% uczniów wykona³o b³êdnie obliczenia i narysowa³o prostok¹t o wymiarach 2 cm x 4 cm, a wiêc w skali 1 : 1000, a¿
48% uczniów albo rysuje jakiœ prostok¹t i nie opisuje jego boków, albo komentuje, ¿e w wyznaczonym miejscu na kartce „nie
da siê tego narysowaæ”.

Równie¿ frakcja opuszczeñ wynosz¹ca 15% œwiadczy o tym, ¿e dla wielu uczniów „skala” jest pojêciem nie opanowa-
nym. Poniewa¿ „skala” ma bardzo praktyczny wymiar edukacji matematycznej, nie nale¿y rezygnowaæ z ci¹g³ego budowania
zadañ na ten temat. Nale¿y powracaæ na ró¿nych przedmiotach do prostych przyk³adów okreœlania skali na podstawie
znanych wymiarów obiektów w rzeczywistoœci jak i obliczania wymiarów przy znanej skali.

Równie¿ uk³ad wspó³rzêdnych, to pojêcie, którego s³aba znajomoœæ i rozumienie bêdzie w przysz³ej edukacji powodo-
waæ brak mozliwoœci opanowania innych wa¿nych teoretycznie i praktycznie zagadnieñ.

Tylko 34% badanych uczniów poprawnie narysowa³o uk³ad wspó³rzêdnych, zaznaczy³o w nim zdefiniowany punkt        i
oznaczy³o go podan¹ liter¹. Dla 29% uczniów niewiele potrzeba, aby z poruszaniem siê w uk³adzie wspó³rzêdnych nie mieli
problemów gdy¿ spoœród trzech poleceñ, niepoprawnie wykonuje tylko jedno. 23% badanych nie opanowa³o uk³adu wspó³-
rzêdnych, zaznaczaj¹c punkty w miejscach innych ni¿ okreœlono to w poleceniach. 14% nie rysuje uk³adu wspó³rzêdnych,
b¹dŸ nie zaznacza w narysowanym uk³adzie ¿adnych punktów.

Chc¹c pomóc uczniom w opanowaniu tej umiejêtnoœci nale¿y rozstrzygn¹æ na jakim etapie powstaje bariera komunika-
cji:

1. Czy uczeñ zna pojêcia „uk³ad wspó³rzêdnych”, umie narysowaæ osie, zaznaczyæ jednostki i zwroty.
2. Czy potrafi zaznaczyæ konkretny punkt np. A (2,1) i odczytaæ wspó³rzêdne wskazanego punktu.
3. Czy reaguje na pojêcia rzêdna, odciêta itp.

W zale¿noœci od tego rozstrzygniêcia nale¿y przygotowaæ odpowiedni zakres zadañ i æwiczeñ.

Œrednia
  23%

Numer zadania               7         9

Procent poprawnych
      odpowiedzi

13%     34%

23%
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                                     11. Stosowanie wiedzy do opisu schematu oddychania.

Zadania mia³y sprawdziæ, czy uczeñ rozumie istotê wymiany gazowej w procesie oddychania.

Tylko 56% uczniów nadaje wdychanym sk³adnikom powietrza w³aœciwy obieg (zad. 37):

usta - p³uca (tu nastêpuje wymiana gazowa) - krew, dzieki której do wszystkich komórek cia³a dostarczany jest tlen,
a zabierany dwutlenek wêgla jako sk³adnik prosecu „spalania” - p³uca - usta.

Bardzo wielu uczniów, bo a¿ 30% widzi obieg powietrza na drodze usta - p³uca - krew, - ¿o³¹dek - usta, 7% uwa¿a, ¿e
droga ta prowadzi z ust przez p³uca, ¿o³¹dek do ust, a 6% ¿e z ust przez p³uca do jelit i ka³u.

Wydaje siê, ¿e uczniowie nie rozró¿niaj¹ dwóch ró¿nych procesów: wdychanie/wydychanie i po³ykanie.
Potwierdzaj¹ to tak¿e odpowiedzi uczniów na pytanie 38. 56% z nich, poprawnie wskazuje, ¿e wdychane przez

cz³owieka powietrze wydalane jest przez usta lub nos, ale a¿ 37% uwa¿a, ¿e wydalane jest ono nie tylko przez usta lub nos, ale
tak¿e przez skórê i wraz z produkatmi przemiany materii. Œwiadczy to o niezrozumieniu istoty oddychania i od¿ywiania
organizów.

W zadaniu 39, 70% uczniów poprawnie wskazuje, ¿e cz³owiek wdycha wszystkie sk³adniki powietrza, które go otacza-
j¹ a nie tylko tlen, azot czy dwutlenek wêgla. Spora grupa uczniów, bo a¿ 19% uznaje, ¿e wdychany jest tylko tlen. Prawdopo-
dobnie nie zosta³y ugruntowane i wystarczaj¹co rozró¿nione i zrozumiane pojêcia: wdychanie i wymiana gazowa. W pierw-
szym procesie bierze udzia³ powietrze w jego pe³nym sk³adzie, a w drugim, pobierany jest wy³¹cznie tlen, a wydalany
dwutlenek wêgla.

Najs³abiej radzili sobie uczniowie z rozwi¹zaniem zadania 40.
Porównanie sk³adów przedstawionych w diagramie B i C powinno prowadziæ do wskazania jako poprawnej odpowiedŸ

C (zwiêkszona iloœæ dwutlenku wêgla i zmniejszona iloœæ tlenu). Tylko 21% uczniów wskaza³o tê odpowiedŸ. Aby pomóc
uczniom w stosowaniu wiedzy, nale¿y omawiaj¹c poszczególne funkcje ¿yciowe, wci¹¿ nawi¹zywaæ do faktu, ¿e stanowi¹ one
nierozerwaln¹ ca³oœæ, uzupe³niaj¹ siê i sk³adaj¹ na funkcjonowanie organizmu. Mo¿na proponowaæ uczniom, aby przeœledzili
np. jak¹ drogê pokonuje w organiŸmie cz³owieka po¿ywienie, woda, powietrze, albo lekarstwo, dym, kurz itp.

Œrednia
  50%

Numer zadania              37        38        39       40

Procent poprawnych
      odpowiedzi

56%     56%     70%    21%

50%
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Refleksje nad osi¹gniêciami matematyczno-przyrodniczymi uczniów szko³y!

Wyniki badañ kompetencji, tak jak oceny szkolne, s¹ determinowane kontekstem szkolnym,
rodzinnym i spo³ecznym. Aby uœwiadomiæ sobie, czy uzyskane wyniki uczniów na tle tego kontekstu s¹
zadawalaj¹ce, nale¿y odpowiedzieæ na pytania zaproponowane poni¿ej.

Czy uczniowie maj¹ motywacjê do nauki,
jakie s¹ ich zdolnoœci i zainteresowania, jak s¹
oceniani (postrzegani) przez nauczycieli itp.?

Czy rodzice anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y i edu-
kacjê dziecka, jakie jest ich wykszta³cenie,
sytuacja materialna itp.?

Jakie jest œrodowisko spo³eczne uczniów? Jaki
jest jego przekrój, czy wystepuj¹ patologie, jaki
jest dostêp do dóbr kultury itp.?

Czy szko³a jest dobrze wyposa¿ona w pomoce
dydaktyczne, w jakich warunkach odbywa siê
nauka, czy szko³a organizuje zajêcia pozalek-
cyjne itp.?

Czy nauczyciele anga¿uj¹ siê w pracê, jakie s¹
ich motywacje itp.? Czy uda³o siê powierzyæ
prowadzenie lekcji dobrze przygotowanym
merytorycznie i metodycznie specjalistom
przedmiotowym?

Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, mo¿na stwierdziæ, ¿e uzyskane przez uczniów wy-
niki testu matematyczno-przyrodniczego s¹:

— satysfakcjonuj¹ce i lepsze ni¿ mo¿na siê by³o tego spodziewaæ,
— oczekiwane i optymalne,
— niezadawalaj¹ce i wymagaj¹ przygotowania programu naprawczego.

Nale¿y wiêc...
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Styczeń 2007Styczeń 2007Styczeń 2007Styczeń 2007Styczeń 2007
II klasa gimnazjumII klasa gimnazjumII klasa gimnazjumII klasa gimnazjumII klasa gimnazjum
WWWWWersja Wersja Wersja Wersja Wersja W
GIM2-GIM2-GIM2-GIM2-GIM2-WWWWW-H-H-H-H-H

TEST  KOMPETENCJI

Witaj!

Przystępujesz do badania kompetencji humanistycznych. Przed Tobą zestaw 31 zadań. Rozwiązania za-
znacz na karcie odpowiedzi. Zadania zostały poprzedzone fragmentami tekstów. Przeczytaj je uważnie. Wracaj
do nich tyle razy, ile to będzie Ci potrzebne. Pracuj spokojnie. Na rozwiązanie testu masz 90 minut.

                                                                                      Życzymy Ci powodzenia!

HUMANISTYCZNYCH

  TEKST NR 1

Odpowiadasz na wersję „W” testu. Zaznacz to na karcie odpowiedzi.

ROMEO I JULIA najs³ynniejsza para kochanków z najbardziej zapewne znanej i najpopularniejszej sztu-
ki Szekspira. Legenda sieneñska, któr¹ pierwszy wprowadzi³ do literatury Masuccio di Salerno (XVw.) w jed-
nym ze swych opowiadañ, Novellino, 22, sta³a siê tematem Œwie¿o znalezionej historii dwojga szlachetnych ko-
chanków Luigiego da Porto (który przeniós³ akcjê do Werony i zmieni³ imiona bohaterów z Mariotta i Giannoz-
zy na Romea i Giuliettê), dramatu Castelvines y Monteses (nazwiska sk³óconych rodów) Lope de Vegi i noweli
Mattea Bandello, bêd¹cej wariantem opowiadania Masuccia. Z ang. przek³adów francuskiego t³umaczenia tej
w³oskiej noweli zaczerpn¹³ Szekspir niemal ca³¹ podstawê dramatyczn¹ swojej tragedii. Romeo, m³ody dzie-
dzic Monteków, ukryty pod mask¹, bierze udzia³  w balu wydanym przez Kapuletów. Miêdzy Juli¹, córk¹ Kapu-
letów, a Romeem rodzi siê gwa³towna mi³oœæ od pierwszego wejrzenia. Mimo nienawiœci dziel¹cej najwiêksze
rody Werony, Kapuletów i Monteków, m³odzi zawieraj¹ potajemnie œlub w celi ojca Laurentego, franciszkani-
na. W czasie burdy ulicznej przyjaciel Romea, Merkucjo, zostaje zabity przez Tybalta, kuzyna Julii. Wzburzony
œmierci¹ przyjaciela Romeo zabija Tybalta i zostaje wygnany z Werony. Tymczsem ojciec Julii postanawia j¹
wydaæ za krewnego ksiêcia Werony, Parysa. Widz¹c desperacjê Julii, franciszkanin daje jej napój, którego wy-
picie przynosi pozorn¹ œmieræ, trwaj¹c¹ 40 godzin, aby za¿y³a w przeddzieñ œlubu; ojciec Laurenty uprzedzi
Romea znajduj¹cego siê w Mantui, ¿e Julia tylko œpi, aby móg³ j¹ zabraæ noc¹ z grobowca Kapuletów. Jednak
Romeo, us³yszawszy o jej œmierci, nim zdo³a³ do niego dotrzeæ wys³annik Laurentego, powraca i wypija truci-
znê w grobowcu, u stóp Julii, która budzi siê w chwilê po jego zgonie i przebija siê sztyletem. Oba sk³ócone
rody zawieraj¹ spóŸnione przymierze nad zw³okami swych dzieci.

                                                                          na podst. W³adys³aw Kopaliñski  S³ownik mitów i tradycji kultury

TTTTTemat do swojej tragedii Szekspir za-emat do swojej tragedii Szekspir za-emat do swojej tragedii Szekspir za-emat do swojej tragedii Szekspir za-emat do swojej tragedii Szekspir za-
czerpnął bezpośrednio z:czerpnął bezpośrednio z:czerpnął bezpośrednio z:czerpnął bezpośrednio z:czerpnął bezpośrednio z:

noweli Mattea Bondello,

Œwie¿o znalezionej historii dwojga szla-
chetnych kochanków,

dramatu Castelvines y Monteses,

opowiadania Masuccio di Salerno.

Który z pisarzy nadał bohaterom imioKtóry z pisarzy nadał bohaterom imioKtóry z pisarzy nadał bohaterom imioKtóry z pisarzy nadał bohaterom imioKtóry z pisarzy nadał bohaterom imio-----
na: Rna: Rna: Rna: Rna: Romeo i Julia?omeo i Julia?omeo i Julia?omeo i Julia?omeo i Julia?

William Szekspir.

Masuccio di Salerno.

Luigi da Porto.

Lope de Vega.

W ilu gatunkach literackich pojawiała sięW ilu gatunkach literackich pojawiała sięW ilu gatunkach literackich pojawiała sięW ilu gatunkach literackich pojawiała sięW ilu gatunkach literackich pojawiała się
historia najsłynniejszych kochankówhistoria najsłynniejszych kochankówhistoria najsłynniejszych kochankówhistoria najsłynniejszych kochankówhistoria najsłynniejszych kochanków,,,,,
zanim utrwaliła się w tragedii?zanim utrwaliła się w tragedii?zanim utrwaliła się w tragedii?zanim utrwaliła się w tragedii?zanim utrwaliła się w tragedii?

Dwóch.

Trzech.

Czterech.

Piêciu.

W jakim języku została po raz pierwszyW jakim języku została po raz pierwszyW jakim języku została po raz pierwszyW jakim języku została po raz pierwszyW jakim języku została po raz pierwszy
zapisana historia dwojga kochanków?zapisana historia dwojga kochanków?zapisana historia dwojga kochanków?zapisana historia dwojga kochanków?zapisana historia dwojga kochanków?

Francuskim.

W³oskim.

Angielskim.

Hiszpañskim.

4

3

A

B

C

D

2

1

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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Co zadecydowało o tym, że WładysławCo zadecydowało o tym, że WładysławCo zadecydowało o tym, że WładysławCo zadecydowało o tym, że WładysławCo zadecydowało o tym, że Władysław
KKKKKopaliński umieścił informację o Ropaliński umieścił informację o Ropaliński umieścił informację o Ropaliński umieścił informację o Ropaliński umieścił informację o Romeoomeoomeoomeoomeo
i Julii  w „Słowniku mitów i tradycjii Julii  w „Słowniku mitów i tradycjii Julii  w „Słowniku mitów i tradycjii Julii  w „Słowniku mitów i tradycjii Julii  w „Słowniku mitów i tradycji
kulturykulturykulturykulturykultury”?”?”?”?”?

Ich historia wywodzi siê z krêgu mitologii
œródziemnomorskiej.

S¹ to postacie literackie, które mimo
up³ywu czasu wci¹¿ pozostaj¹ ¿ywe
w kulturze œwiatowej.

Romeo i Julia to legendarni bohaterowie
zwi¹zani z histori¹ Werony.

Niew¹tpliwie wp³ynê³o na to imiê Parysa,
który by³ postaci¹ mitologiczn¹.

W haśle: ROMEO I JULIA znajduje sięW haśle: ROMEO I JULIA znajduje sięW haśle: ROMEO I JULIA znajduje sięW haśle: ROMEO I JULIA znajduje sięW haśle: ROMEO I JULIA znajduje się
fragment, który jest streszczeniem utwofragment, który jest streszczeniem utwofragment, który jest streszczeniem utwofragment, który jest streszczeniem utwofragment, który jest streszczeniem utwo-----
ru Szekspira. Co jest celem takiej formyru Szekspira. Co jest celem takiej formyru Szekspira. Co jest celem takiej formyru Szekspira. Co jest celem takiej formyru Szekspira. Co jest celem takiej formy
wypowiedzi?wypowiedzi?wypowiedzi?wypowiedzi?wypowiedzi?

Przekazanie najwa¿niejszych wydarzeñ
wraz z komentarzem.

Przedstawienie treœci utworu przy
zachowaniu najwa¿niejszych w¹tków.

Wymienienie wszystkich postaci bior¹-
cych udzia³ w akcji.

Opisanie i scharakteryzowanie g³ównych
bohaterów utworu.

Dzięki zamieszczonemu streszczeniuDzięki zamieszczonemu streszczeniuDzięki zamieszczonemu streszczeniuDzięki zamieszczonemu streszczeniuDzięki zamieszczonemu streszczeniu
dramatu Szekspira dowiadujemy się,dramatu Szekspira dowiadujemy się,dramatu Szekspira dowiadujemy się,dramatu Szekspira dowiadujemy się,dramatu Szekspira dowiadujemy się,
jakie były:jakie były:jakie były:jakie były:jakie były:

przyczyny nienawiœci dwóch zwaœnionych
rodów,

tradycje i obyczaje panuj¹ce w œrednio-
wiecznej Weronie,

dzieje tragicznej mi³oœci dwojga m³odych
ludzi.

Wszystkie odpowiedzi s¹ poprawne.

Co należy Co należy Co należy Co należy Co należy pominąćpominąćpominąćpominąćpominąć przy redagowaniu przy redagowaniu przy redagowaniu przy redagowaniu przy redagowaniu
streszczenia?streszczenia?streszczenia?streszczenia?streszczenia?

W³asne s¹dy i opinie.

Chronologiê wydarzeñ.

Obiektywizm w przekazywaniu informa-
cji.

Lapidarnoœæ i oszczêdnoœæ konstrukcji
zdaniowych.

  TEKST NR 2

Jaki powinien być „językJaki powinien być „językJaki powinien być „językJaki powinien być „językJaki powinien być „język” streszczenia?” streszczenia?” streszczenia?” streszczenia?” streszczenia?

Obrazowy, plastyczny.

Zwiêz³y, jasny, prosty.

Sugestywny, ekspresywny.

Z³o¿ony, wymowny, ¿ywy.

Nad Kapuletich i Montekich domem,
Sp³ukane deszczem, poruszone gromem,
£agodne oko b³êkitu

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów,
I gwiazdê zrzuca ze szczytu

Cyprysy mówi¹, ¿e to dla Julietty,
¯e dla Romea ta ³za znad planety
Spada -  i groby przecieka;

A ludzie mówi¹, i mówi¹ uczenie,
¯e to nie ³zy s¹, ale ¿e kamienie,
I - ¿e nikt na nie nie czeka!

         Cyprian Kamil Norwid W Weronie

Kto w utworze Norwida "pamięta" dziejeKto w utworze Norwida "pamięta" dziejeKto w utworze Norwida "pamięta" dziejeKto w utworze Norwida "pamięta" dziejeKto w utworze Norwida "pamięta" dzieje
RRRRRomea i Julii?omea i Julii?omea i Julii?omea i Julii?omea i Julii?

„Nieprzyjazne grody”.

„Rozwalone bramy do ogrodów”.

Cyprysy, które mówi¹, ¿e „to dla Julietty,
¿e dla Romea, ta ³za znad planety”.

Ludzie, którzy „mówi¹, i mówi¹ uczenie,
¿e to nie ³zy s¹, ale ¿e kamienie”.

WWWWWypowiedź podmiotu lirycznego najbarypowiedź podmiotu lirycznego najbarypowiedź podmiotu lirycznego najbarypowiedź podmiotu lirycznego najbarypowiedź podmiotu lirycznego najbar-----
dziej przypomina:dziej przypomina:dziej przypomina:dziej przypomina:dziej przypomina:

opis,

opowiadanie,

sprawozdanie,

legendê.

Jakie stanowisko zajmuje osoba wypoJakie stanowisko zajmuje osoba wypoJakie stanowisko zajmuje osoba wypoJakie stanowisko zajmuje osoba wypoJakie stanowisko zajmuje osoba wypo-----
wiadająca się w wierszu wobec przedsta-wiadająca się w wierszu wobec przedsta-wiadająca się w wierszu wobec przedsta-wiadająca się w wierszu wobec przedsta-wiadająca się w wierszu wobec przedsta-
wionych wydarzeń?wionych wydarzeń?wionych wydarzeń?wionych wydarzeń?wionych wydarzeń?

Manifestuje swoje emocje i uczucia.

Powstrzymuje siê od formu³owania s¹dów.

Akcentuje swoj¹ obecnoœæ poprzez liczne
komentarze.

Wyra¿a w³asn¹ opiniê na temat przedsta-
wianych wydarzeñ.
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W jaki sposób ujawnia się w wierszuW jaki sposób ujawnia się w wierszuW jaki sposób ujawnia się w wierszuW jaki sposób ujawnia się w wierszuW jaki sposób ujawnia się w wierszu
podmiot liryczny?podmiot liryczny?podmiot liryczny?podmiot liryczny?podmiot liryczny?

Mówi o sobie „ja” i u¿ywa 1. osoby
w formach czasownika.

Jego obecnoœæ mo¿emy odczytaæ
z narracji trzecioosobowej.

„Ja” liryczne ujawnia siê w przedstawia-
nych obrazach poetyckich.

¯adne z powy¿szych twierdzeñ nie jest
prawdziwe.

Historia kochanków z WHistoria kochanków z WHistoria kochanków z WHistoria kochanków z WHistoria kochanków z Werony w wierszuerony w wierszuerony w wierszuerony w wierszuerony w wierszu
C.KC.KC.KC.KC.K. Norwida została przedstawiona. Norwida została przedstawiona. Norwida została przedstawiona. Norwida została przedstawiona. Norwida została przedstawiona
w sposób:w sposób:w sposób:w sposób:w sposób:

dos³owny,

symboliczny,

groteskowy,

fantastyczny.

Z jakich środków poetyckich Z jakich środków poetyckich Z jakich środków poetyckich Z jakich środków poetyckich Z jakich środków poetyckich zrezygnowałzrezygnowałzrezygnowałzrezygnowałzrezygnował
Norwid w swoim utworze?Norwid w swoim utworze?Norwid w swoim utworze?Norwid w swoim utworze?Norwid w swoim utworze?

Przenoœni.

Epitetów.

Uosobieñ.

Porównañ.

Jakimi rymami posłużył się poetaJakimi rymami posłużył się poetaJakimi rymami posłużył się poetaJakimi rymami posłużył się poetaJakimi rymami posłużył się poeta
w wierszu „W Ww wierszu „W Ww wierszu „W Ww wierszu „W Ww wierszu „W Weronie”?eronie”?eronie”?eronie”?eronie”?

¯eñskimi, niedok³adnymi.

¯eñskimi, dok³adnymi.

Mêskimi, jednozg³oskowymi.

Mêskimi i ¿eñskimi.

WWWWWymienione postacie z Szekspirowskiejymienione postacie z Szekspirowskiejymienione postacie z Szekspirowskiejymienione postacie z Szekspirowskiejymienione postacie z Szekspirowskiej
tragedii apelują do czytelniczej wiedzytragedii apelują do czytelniczej wiedzytragedii apelują do czytelniczej wiedzytragedii apelują do czytelniczej wiedzytragedii apelują do czytelniczej wiedzy
i skojarzeń związanych z jej treścią. Ti skojarzeń związanych z jej treścią. Ti skojarzeń związanych z jej treścią. Ti skojarzeń związanych z jej treścią. Ti skojarzeń związanych z jej treścią. Takiakiakiakiaki
sposób nawiązania nazywamy:sposób nawiązania nazywamy:sposób nawiązania nazywamy:sposób nawiązania nazywamy:sposób nawiązania nazywamy:

aluzj¹,

analogi¹,

alegori¹,

apostrof¹.

Trupy aktorskie wczesnego odrodzenia wystêpowa³y niekiedy w bankietowych salach swoich mo¿nych pro-
tektorów, lecz najczêœciej - w miejscach publicznych, dostêpnych dla ogó³u obywateli. Wobec braku sta³ego
teatru by³y to obszerne dziedziñce domów zajezdnych.

Stworzono wówczas specyficzny typ teatru el¿bietañskiego pod go³ym niebem. Aktorzy mieli do dyspo-
zycji trzy plany gry: pierwszy na tzw. fartuchu, czyli mocno wysuniêtym podeœcie, otoczonym przez stoj¹c¹
widowniê, drugi na "wewnêtrznej" scenie, za dwojgiem drzwi, oraz trzeci - na galerii, niezbêdnej do wszelkich
scen "balkonowych". Spektakle wystawiano w porze popo³udniowej przy naturalnym œwietle. Gdy akcja toczy-
³a siê w nocy, panuj¹c¹ ciemnoœæ symbolizowa³y latarnie. Na znak, ¿e przedstawienie jest w toku, na dachu lub
na wie¿y powiewa³a chor¹giew.

Z czasem teatry przenosi³y siê do siedzib zimowych i zaczyna³a dojrzewaæ myœl o za³o¿eniu sta³ego
teatru. Wobec wrogiej postawy purytañskich w³adz miejskich pierwszy gmach teatralny postanowiono zbudo-
waæ nie w centrum miasta, lecz poza jego granicami. Wzniesiono go na terenach podmiejskich                 w roku
1576 i otwarto pod nazw¹ "Teatr". [...] Oko³o dwudziestu lat póŸniej na scenie tej graj¹ "Aktorzy lorda Szambe-
lana", do których nale¿y te¿ trzydziestoletni wówczas William Szekspir. [...]

W teatrze el¿bietañskim aktorzy obywali siê bez maszynerii, bez kurtyny, bez dekoracji, ale za to -
wystêpowali w bogatych strojach. Czasem wywieszano nad proscenium odpowiedni napis, na przyk³ad "pole
bitwy". Noœnikiem znaczenia by³ przede wszystkim tekst okreœlaj¹cy nie tylko postaæ, ale i miejsce oraz czas
akcji. G³ównym tworzywem pozostawa³o s³owo, a ca³e przedstawienie odwo³ywa³o siê do wyobraŸni widza,
przyzwyczajonego do takiej konwencji, rozumiej¹cego symboliczne gesty aktorów. [...] Wszystkie role, tak¿e
kobiece, grali nadal mê¿czyŸni, chocia¿ teatrowi patronowa³a wówczas kobieta - królowa El¿bieta. Mia³a ona
ponoæ wielkie zdolnoœci aktorskie i bardzo kocha³a scenê.

                                                                             /Anna Janus-Sitarz Teatr el¿bietañski - teatr Szekspira/

  TEKST NR 3
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Zamieszczony fragment recenzji filmowejZamieszczony fragment recenzji filmowejZamieszczony fragment recenzji filmowejZamieszczony fragment recenzji filmowejZamieszczony fragment recenzji filmowej
utrzymany jest w konwencji tekstu:utrzymany jest w konwencji tekstu:utrzymany jest w konwencji tekstu:utrzymany jest w konwencji tekstu:utrzymany jest w konwencji tekstu:

naukowego,

popularnonaukowego,

publicystycznego,

artystycznego.

Zachêcam was do obejrzenia...
Napisz sprawozdanie z wyjœcia do teatru.

Niby ka¿dy czyta³, widzia³ na scenie lub w telewizji albo przynajmniej z „drugiej rêki” zna historiê Romea
i Julii.(...) Sztuka Williama Szekspira od kilku wieków funkcjonuje na ró¿nych piêtrach kultury - tych wysokich
i tych niskich. Ka¿dy p³omiennie zakochany, obojêtny na przeciwnoœci losu to „Romeo”, ka¿da oblubienica,
wierna i gotowa do wyrzeczeñ to „Julia”. Motyw zakazanej mi³oœci, klimat napiêcia, gra kontrastów miêdzypo-
koleniowych - wszystko to od kilkudziesiêciu lat inspirowa³o filmowców, ale jeszcze nikt nie odwa¿y³ siê prze-
nieœæ historii Romea i Julii w sceneriê wspó³czesn¹. Pierwszym obrazoburc¹ okaza³ siê Baz Luhrmann, re¿y-
ser najnowszej adaptacji sztuki Szekspira, zrealizowanej wed³ug scenariusza napisanego wspólnie z Craigem
Pearcem. Umieœcili oni akcjê tragedii w fikcyjnym mieœcie Verona Beach, w œwiecie, który jest mieszank¹
ró¿nych kultur, gdzie tradycja œciera siê z agresywn¹ kultur¹ masow¹ i wp³ywami postmodernizmu. [...]
                                                                                                                               / Film, nr 4, 1997r. /

  TEKST NR 4

UWUWUWUWUWAGA! RAGA! RAGA! RAGA! RAGA! Rozwiązanie zadania 31. zapiszozwiązanie zadania 31. zapiszozwiązanie zadania 31. zapiszozwiązanie zadania 31. zapiszozwiązanie zadania 31. zapisz
na drugiej stronie karty odpowiedzi.na drugiej stronie karty odpowiedzi.na drugiej stronie karty odpowiedzi.na drugiej stronie karty odpowiedzi.na drugiej stronie karty odpowiedzi.

Pierwszy sta³y teatr zbudowano w Londynie
w 1576 roku.

Gmachy teatralne w XVI- wiecznej Anglii
wznoszono poza granicami miasta ze wzglêdu
na dobr¹ lokalizacjê.

Typowa scena epoki el¿bietañskiej mia³a
konstrukcjê trójdzieln¹.

Zespo³y aktorskie wczesnego odrodzenia
wystêpowa³y najczêœciej w bankietowych
salach swoich mo¿nych protektorów.

Poniewa¿ spektakle wystawiano w porze
popo³udniowej przy naturalnym œwietle, akcja
sztuk nie mog³a siê toczyæ w nocy.

Brak dekoracji rekompensowa³y widzom przede
wszystkim bogate kostiumy aktorów.

Aby poinformowaæ widzów, gdzie rozgrywa siê
akcja sztuki nad scen¹ przedni¹ wywieszano
odpowiedni napis.

Na znak, ¿e przedstawienie dobiega³o koñca,
wywieszano na wie¿yczce budynku teatralnego
chor¹giew.

Kiedy William Szekspir zacz¹³ grywaæ w teatrze,
pomys³, aby za³o¿yæ sta³y teatr, zaczyna³ dopiero
kie³kowaæ.

Nazwa „teatr el¿bietañski” utrwali³a siê
w kulturze europejskiej dziêki królowej
El¿biecie, która mia³a wielkie zdolnoœci aktor-
skie i grywa³a w sztukach Szekspira.

Znać tragedię Szekspira z „drugiej ręki”,Znać tragedię Szekspira z „drugiej ręki”,Znać tragedię Szekspira z „drugiej ręki”,Znać tragedię Szekspira z „drugiej ręki”,Znać tragedię Szekspira z „drugiej ręki”,
to znać:to znać:to znać:to znać:to znać:

drobiazgowo,

wyczerpuj¹co,

pobie¿nie,

naprêdce.

Mianem „obrazoburcyMianem „obrazoburcyMianem „obrazoburcyMianem „obrazoburcyMianem „obrazoburcy” został określony” został określony” został określony” został określony” został określony
reżyserreżyserreżyserreżyserreżyser, który:, który:, który:, który:, który:

zajmuje siê adaptacjami sztuk  Szekspira,

wystêpuje przeciwko ustalonemu porz¹d-
kowi rzeczy,

przywi¹zany jest do tradycji
i zwyczajów,

porusza w swoich filmach motyw zakaza-
nej mi³oœci.
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Na podstawie informacji zawartych w tekœcie nr 3 oceñ prawdziwoœæ poni¿szych twierdzeñ (zada-
nia 18 - 27). Jeœli uwa¿asz, ¿e podana informacja jest prawdziwa - zaznacz na karcie odpowiedzi
literê A, jeœli uwa¿asz, ¿e fa³szywa - literê B.
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Temat:                                           Uczeń:                                   w sumie 3 pkt. 

 
realizuje temat: 
Zadanie 31 - praca dotyczy obejrzanej sztuki teatralnej lub telewizyjnej 
               K: realizacja w/w elementów treści - 1 pkt. 
               N: praca nie na temat - 0 pkt. 
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 
Zadanie 32 - w części sprawozdawczej podaje tytuł sztuki, autora, teatr, 
w którym odbył się spektakl, przedstawia problematykę dzieła (ewentualnie 
przytacza najciekawsze wątki lub motywy), uwzględnia grę autorów 
              K: realizacja w/w elementów treści - 1 pkt. 
              L: brak 2 elementów sprawozdania - 0 pkt. 
              M: brak przykładów - 0 pkt. 
              N: praca nie na temat - 0 pkt. 
              O:  brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 
Zadanie 33 - w części oceniającej dzieli się wrażeniami, daje m.in. odpowiedź 
na pytania takie, jak: co przemówiło mu do wyobraźni, jakie uczucia wzbudziło 
w nim przedstawienie, jakie zauważył walory obejrzanego spektaklu, jakich 
doznań dostarczyło mu dzieło 
              K: uczeń posługuje się przynajmniej dwoma właściwymi    
                   argumentami - 1 pkt. 
              L:  uczeń podaje jeden właściwy argument - 0 pkt. 
              M: uczeń podaje niewłaściwe argumenty - 0 pkt. 
              N: brak argumentów - 0 pkt. 
              O:  brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 

 
Kompozycja:                                Uczeń:                                     w sumie 2 pkt. 

 
Zadanie 34 - uwzględnia w pracy stałe elementy sprawozdania, tj. część 
sprawozdawczą i oceniającą 
               K: jw. praca ma charakter / budowę sprawozdania - 1 pkt. 
               L:  brak części oceniającej - 0 pkt. 
               N: uczeń „buduje” pracę nieadekwatnie do tematu (nieuprawniony   
                    opis, opowiadanie itp.) - 0 pkt. 
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 
Zadanie 35 - przedstawia wydarzenia w ujęciu chronologicznym 
               K: przedstawia wydarzenia w ujęciu chronologicznym - 1 pkt. 
               N:  brak ujęcia chronologicznego pracy - 0 pkt. 
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 

 

Poprawność językowa                     Uczeń:                                w sumie 3 pkt. 

 
Zadanie 36 - przestrzega poprawności składniowej, tzn. poprawnie posługuje się 
związkami wyrazów, właściwie je ze sobą łączy,  redaguje poprawne zdania 
(wypowiedzenia):   
               K: 0 - 2 błędy - 1 pkt. 
               L:  3 błędy - 0 pkt. 
               M: 4  błędy - 0 pkt. 
               N: więcej niż 5 błędów - 0 pkt.   
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 
Zadanie 37 - przestrzega poprawności leksykalnej i frazeologicznej tzn. posługuje się 
właściwymi (ze wzgl. na znaczenie) wyrazami i używa poprawnych  związków 
frazeologicznych 
               K: 0 - 2 błędy - 1 pkt. 
               L:  3 błędy - 0 pkt. 
               M: 4 błędy - 0 pkt. 
               N: więcej niż 5 błędów - 0 pkt.   
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 
Zadanie 38 - przestrzega poprawności fleksyjnej 
               K: 0 – 2 błędy - 1 pkt. 
               L: 3 błędy - 0 pkt. 
               M: 4 błędy - 0 pkt. 
               N: więcej niż 5 błędów - 0 pkt.   
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 

 
Poprawność zapisu                           Uczeń:                             w sumie 2 pkt. 

 
Zadanie 39 - przestrzega zasad ortograficznych – punktacja: 
               K: do 3 błędów - 1 pkt. 
               L:  4 błędy - 0 pkt. 
               M: 5 – 6 błędów - 0 pkt. 
               N: więcej niż 6 błędów - 0 pkt. 
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony  - 0 pkt. 
 
Zadanie 40 - przestrzega zasad interpunkcyjnych – punktacja: 
               K: do 2 błędów rażących  - 1 pkt., 
               L:  3 błędy - 0 pkt. 
               M: 4 – 5 błędów - 0 pkt. 
               N: więcej niż 6 błędów - 0 pkt. 
               O: brak pracy lub praca zawarta na 1/2 strony - 0 pkt. 
 
 
        Uwaga: za błędy rażące uważamy: 
         - brak przecinka oddzielającego wyliczenia, 
         - brak przecinka oddzielającego zdanie nadrzędne od podrzędnego, 
         - brak (lub nadmiar) przecinków w zdaniach złożonych współrzędnie. 
        Błędy drugorzędne dopuszczalne są w liczbie podwójnej. 
 
 

 

KLUCZ  PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

 Test kompetencji humanistycznych

 Klasa II gimnazjum - styczeñ 2007

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Wersja W A C B B B B C A B C B B B A B D B B B A B B A A B B B C B C 
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WskaŸnik ³atwoœci Interpretacja zadañ Numery zadañ

0,90 - 1,00

0,70 - 0,89

0,50 - 0,69

0,20 - 0,49

0,00 - 0,19

bardzo ³atwe

³atwe

umiarkowanie trudne

trudne

bradzo trudne

 23,

2, 9, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 31,

4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 21, 27, 28, 30, 37, 38, 39,

1, 3, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40,

-

MOC  RÓ¯NICUJ¥CA

WskaŸnik mocy ró¿nicuj¹cej Numery zadañ

poni¿ej 0,10

0,51 - 0,60

0,41 - 0,50

0,31 - 0,40

0,21 - 0,30

0,11 - 0,20

0,61 i wiêcej

WskaŸnik opuszczeñ Numery zadañ

 0 %

15 % i wiêcej

 8% - 14 %

4 % - 7 %

2 % - 3 %

1 %

11,

-

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39

7, 12, 16, 28, 37, 40,

1, 4, 5, 6, 8, 15, 20, 25, 26, 27, 29, 30,

2, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,

3, 13,

 1 - 30

31

-

-

-

-

0 %

37,5%

2,5%

22,5%

37,5%

2,5%

5%

15%

30%

27,5%

0%

20%

96,8%

0%

0%

0%

0%

3,2%

 ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TESTU HUMANISTYCZNEGO

   Udzia³ %

   Udzia³ %

   Udzia³ %

 II GIMNAZJUM - styczeñ 2007

FRAKCJA OPUSZCZEÑ

£ATWOŒÆ

BADANE  KOMPETENCJE  HUMANISTYCZNE

1. Zna i rozpoznaje pojêcia z zakreasu nauki o literaturze.
2. Pos³uguje siê pojêciami z zakresu nauki o literaturze.
3. Pos³uguje siê pojêciami z zakresu nauki o jêzyku.

11, 13, 14, 16, 17,
6, 8, 9,
28, 29, 30,

II.
Czyta i korzysta

 informacji.

1. Wyszukuje i pos³uguje siê informacjami zawartymi w tekœcie
popularnonaukowym.

2. Interpretuje informacje zawarte w tekœcie
popularnonaukowym.

3. Interpretuje tekst poetycki.

1, 2, 4, 18, 20, 23,
24,
3, 5, 7, 19, 21, 22,
25, 26, 27,
10, 12, 15,

III.
Pisze.

1. Pisze zgodnie z zaproponowan¹ form¹ wypowiedzi (sprawozdanie).
2. Redaguje tekst z zachowaniem poprawnoœci jêzykowej.
3. Redaguje tekst z zachowaniem poprawnoœci ortograficznej
           i interpunkcyjnej.

31,
31,
31,

Badana kompetencja                                                Umiejêtnoœci                                           Numery  zadañ        Standard

I.
Zna i stosuje pojêcia.

I. 4.
I. 4.
I. 4.

I. 3.

I. 2.

I. 2.

II. 1.
II. 4.
II. 4.
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Znaj¹c punktowy wynik testu, z powy¿szego diagramu, mo¿na:
- odczytaæ odpowiedni poziom kompetencji ucznia,
- odczytaæ jak liczna jest grupa uczniów, których wynik jest na tym samym poziomie kompetencji,
- obliczyæ ilu uczniów ma wynik wskazuj¹cy na wy¿szy, a ilu na ni¿szy poziom kompetencji.
Np.:

wynik ucznia, który otrzyma³ z testu 26 punktów wskazuje na „wy¿ej œredni” poziom jego kompetencji.
Na tym samym poziomie kompetencji jest ok. 18,39% wszystkich uczniów pisz¹cych test.
Uczniów o wy¿szym poziomie kompetencji jest 22,27%, a uczniów o ni¿szym poziomie kompetencji jest 59,35%.

Poni¿sza tabela przedstawia granice przedzia³ów poszczególnych poziomów dla ka¿dej kompetencji badanej testem .

Diagram 1 przedstawia rozk³ad wyników surowych testu (    )  oraz rozk³ad wyników znormalizowanych (    ), tzn. zgrupowanych w prze-
dzia³y zgodnie z powszechnie przyjêtymi procedurami analizy statystycznej.

Jak widaæ z diagramu 1, np. do grupy uczniów, których wynik jest najni¿szy, nale¿y zaliczyæ tych, którzy z testu uzyskali od 0 do 9
punktów.
Na tym samym poziomie kompetencji jest ok. 3,38% wszystkich uczniów pisz¹cych test.

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 2 przedstawia znormalizowany rozk³ad wyników wszystkich badanych uczniów wraz  z okreœleniem poziomów kompetencji
wyznaczonych powy¿ej grup.

Na odwrotnej stronie zaœwiadczenia wyniki ucznia oznaczono kropk¹     . Liczba obok oznacza iloœæ punktów, któr¹ uczeñ uzyska³ z testu
ogó³em, oraz w ramach poszczególnych kompetencji.

Badanie  kompetencji uczniów 2 gimnazjum
- normalizacji dokonano na podstawie analizy wyników w styczniu 2007 roku

Analiz dokonano, gdy do bazy danych wprowadzono wyniki 2 725 uczniów.
średni wynik: 22,41

odchylenie standardowe: 6,98

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

rozkład wyników znormalizowanych

rozkład wyników surowych

krzywa rozkładu normalnego

Klasa 2 gimnazjum - test humanistyczny
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wynik testu -> 0 - 9 10 - 13 14 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 40

3,38% 8,37% 10,57% 17,54% 19,49% 18,39% 12,00% 7,74% 2,53%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

najniższy bardzo

niski

niski niżej średni średni wyżej

średni
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Kompetencja najni¿szy bardzo niski niski ni¿ej œredni œredni wy¿ej œredni wysoki bardzo wysoki najwy¿szy

zna i stosuje pojêcia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9

czyta i korzysta z informacji 0 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 19 - 21

pisze 0 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 9 10

Poziomy kompetencji

1
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Schemat do "informacji o zadaniach"
na zaœwiadczeniu dla ucznia klasy 2 gimnazjum

wyszukuje i pos³uguje siê informacjami zawartymi
w tekœcie popularnonaukowym

SPRAWDZANA  UMIEJÊTNOŒÆ

zna i rozpoznaje pojêcia z zakresu nauki o literaturze

pos³uguje siê pojêciami z zakresu nauki o literaturze

interpretuje informacje zawarte w tekœcie
popularnonaukowym

interpretuje tekst poetycki

tworzy tekst na zadany temat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NR  ZADANIA

11, 13, 14, 16, 17, 30

6, 8, 9

1, 2, 4, 18, 20, 23, 24

3, 5, 7, 19, 21, 22, 25,
26, 27, 28, 29

10, 12, 15

31, 32, 33

0 - 3 p. 4 p.  5 - 6 p.

2 p.1 p.

4 - 5 p.0 - 3 p.

    3 p.

  3 p.2 p.1 p.

9 - 11 p.6 - 8 p.0 - 5 p.

  6 - 7 p.

1 p. 3 p.2 p.

buduje wypowiedŸ w sposób logiczny, przejrzysty
i charakterystyczny dla sprawozdania

redaguje tekst z zachowaniem poprawnoœci jêzykowej

redaguje tekst z zachowaniem poprawnoœci
ortograficznej i interpunkcyjnej

7.

8.

9.

34, 35

36, 37, 38

39, 40

0 p. 1 p. 2 p.

2 p.1 p.

0 p. 1 p. 2 p.

    3 p.

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (zadanie 31):
31 - rozumienie tematu
32 - sprawozdanie
33 - ocenianie
34 - kompozycja sprawozdania
35 - chronologia wydarzeñ
36 - sk³adnia
37 - leksyka, frazeologia
38 - fleksja
39 - ortografia
40 - interpunkcja
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10% 57% 23% 10%

Liczba zadañ        40
Liczba wyników    1353
Œrednia 22.668
Wariancja 44.970
Odch.std.   6.706
Skew  -0.098
Kurtosis  -0.799
Minimum   7.000
Maximum 39.000
Median 23.000
  ALPHA   0.832
SEM   2.749
Mean P   0.567
Mean Item-Tot.   0.364
Mean Biserial   0.481
Max Score (Low)        18
N (Low Group)      395
Min Score (High)        28
N (High Group)     367

PARAMETRY STATYSTYCZNE TESTU
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                     1. Znajomoœæ i rozpoznawanie pojêæ z zakresu nauki o literaturze.

Pojêcia z zakresu nauki o literaturze wprowadza siê ju¿ w szkole podstawowej. Jest ich wprawdzie niewiele ze wzglêdu
na ograniczon¹ w tym wieku zdolnoœæ do myœlenia abstrakcyjnego, uzupe³niane jednak o pojêcia poznawane w gimnazjum,
pomagaj¹ uczniowi nie tylko w rozumieniu i dostrzeganiu ró¿nych zjawisk literackich, ale tak¿e w rozró¿nianiu specyficznych
w³aœciwoœci utworów, z którymi obcuje na tym etapie nauczania.
             Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego zawiera siatkê pojêæ i terminów, które w trakcie trzyletniej nauki powi-
nien sobie przyswoiæ uczeñ gimnazjum, w teœcie natomiast mia³ siê wykazaæ znajomoœci¹ tylko niektórych  z nich.
           Zadanie 11 polega³o na rozpoznaniu w wierszu Cypriana Kamila Norwida W Weronie narracyjnoœci, podstawowej,
rzucaj¹cej siê w oczy cechy konstrukcyjnej utworu, dziêki której wypowiedŸ podmiotu lirycznego najbardziej przypomina³a
opowiadanie. Zadanie okaza³o siê trudne, bowiem  poprawnie wykona³o je tylko 28 % badanych uczniów.

W kolejnym zadaniu z tej kategorii uczeñ mia³  zauwa¿yæ, w jaki sposób istnieje w utworze podmiot liryczny. Procent
poprawnych odpowiedzi wzrós³ wprawdzie do 46% , ale i tak zadanie to mo¿na zaliczyæ do trudnych, bior¹c pod uwagê tzw.
wskaŸnik ³atwoœci.

W proponowanej wi¹zce zadañ znalaz³o siê równie¿ i takie, w którym uczeñ mia³ rozpoznaæ aluzjê literack¹, specyficz-
ny sposób nawi¹zywania do czytelniczej wiedzy i skojarzeñ zwi¹zanych z treœci¹ analizowanego utworu. Ten element kon-
strukcyjny w liryku poprawnie nazwa³o 38 % badanych gimnazjalistów, co œwiadczy o tym, i¿ zadanie to znowu nale¿y zaliczyæ
do  trudnych.

 Jakby potwierdzeniem tego, ¿e  zadania, w których nale¿y  wykazaæ siê znajomoœci¹ pojêæ z zakresu nauki o literatu-
rze oraz umiejêtnoœci¹ ich rozpoznawania, sprawiaj¹ uczniom sporo problemów, jest i to zadanie , w którym nale¿a³o odkryæ,
jaki  rodzaj rymów zosta³ u¿yty przez poetê. Wypad³o ono najs³abiej w tej kategorii zadañ, bowiem udzielono na nie tylko 23%
poprawnych odpowiedzi.

Nieco lepiej poradzili sobie uczniowie z zadaniem30., w którym nale¿a³o rozpoznaæ te tropy stylistyczne, które zosta³y
pominiête w wierszu. ̄ e by³o to porównanie,  zauwa¿y³o 57% uczniów, co uplasowa³o to zadanie wœród umiarkowanie trud-
nych.

Ostatnie zadanie z omawianej kategorii dotyczy³o recenzji filmu Baza Luhrmanna, re¿ysera, który historiê Romea i
Julii przeniós³ w czasy wspó³czesne. W przypadku tego zadania uczeñ mia³ rozpoznaæ œrodki wyrazu charakterystyczne dla
stylu publicystycznego. Poprawnie uczyni³o to 57% badanych uczniów.

Wszystkie zadania z tej kategorii badanych umiejêtnoœci by³y zadaniami zamkniêtymi wyboru wielokrotnego,  wydaje
siê wiêc, i¿ uczniowie powinni byli sobie z nimi poradziæ. Niestety,  tak siê nie sta³o, co pokazuj¹ wyniki badañ. W jaki sposób
temu zaradziæ? Byæ mo¿e pomoc¹ dla nauczycieli bêdzie podpowiedŸ, by korzystaj¹c z ró¿nych programów nauczania, zwró-
cili uwagê na to, ile miejsca poœwiêconego jest w nich na kszta³cenie umiejêtnoœci, które pomog¹ uczniowi w zrozumieniu i
dostrze¿eniu specyficznych w³aœciwoœci utworów omawianych na lekcjach jêzyka ojczystego,   szczególnie utworów poetyc-
kich, bowiem zadania, które ich dotyczy³y, sprawi³y uczniom sporo problemów.

Numer zadania               11        13        14        16        17        30

Procent poprawnych
      odpowiedzi

28%    46%     38%    57%    23%    57%
Œrednia
  53%

Empiryczna norma osi¹gniêæ w klasie

Empiryczna norma osi¹gniêæ w populacji
Przenieœæ z zestawieñ

klasowych

 

53%

A HB C GFED LKJI
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                            2. Pos³ugiwanie siê pojêciami z zakresu nauki o literaturze.

Znajomoœæ odpowiednich pojêæ i terminów z zakresu nauki o literaturze naturalnie u³atwia uczniowi poruszanie siê
wœród ró¿norodnych tekstów kultury. Gdy ponadto w trakcie rozwa¿ania problematyki poznawanych utworów udowodni, ¿e
potrafi siê nimi tak¿e  pos³ugiwaæ w sposób naturalny i funkcjonalny, mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest on kompetentnym odbiorc¹
tych¿e tekstów. Osob¹, która czuwa nad tym, by wykszta³ciæ w uczniu wszystkie te niezbêdne umiejêtnoœci, jest oczywiœcie
nauczyciel. Korzystaj¹c z Podstawy programowej oraz wskazówek zawartych w standardach wymagañ egzaminacyjnych,
wprowadza on uczniów w tajniki wiedzy o literaturze.
              Zadania, które mia³y sprawdziæ, w jakim stopniu uczeñ potrafi pos³ugiwaæ siê zdobyt¹ wiedz¹ z tego zakresu, dotyczy-
³y streszczenia. Z t¹ form¹ narracji, traktuj¹c¹ zwykle o jakimœ utworze literackim, zazwyczaj zredagowanym w innym jêzyku
ni¿ samo dzie³o, uczeñ spotyka siê doœæ czêsto, choæby w opracowaniach lektur szkolnych, po które zapewne nieraz siêga. W
przypadku prezentowanego testu by³o to streszczenie dramatu Williama Szekspira   Romeo i Julia. Polecenia do zadañ ujêto
w formê zadañ zamkniêtych.

Pytania by³y tak sformu³owane, by uczeñ znalaz³ siê przez chwilê w hipotetycznej sytuacji wymagaj¹cej od niego
podjêcia odpowiednich decyzji dotycz¹cych celowoœci u¿ycia streszczenia, pominiêcia  zbêdnych elementów przy jego reda-
gowaniu oraz zastosowania optymalnego, dostosowanego do tej formy jêzyka.

Wyniki pokazuj¹, ¿e z tego rodzajem zadañ raczej nie maj¹ uczniowie problemów. Procent poprawnych rozwi¹zañ to w
kolejnoœci sprawdzanych czynnoœci: 60%, 67%  i 82%. Dwa zadania wypada³oby wiêc umieœciæ wœród umiarkowanie trud-
nych, trzecie z tej kategorii zaliczyæ do ³atwych.

Potwierdzaj¹ siê zatem poczynione wy¿ej obserwacje, i¿ streszczenie to forma wypowiedzi znana uczniom, a ich
czêste "towarzystwo"  mo¿e wyjœæ uczniom niekiedy na dobre. Oczywiœcie, zbêdna siê wydaje w tym miejscu podpowiedŸ, by
nauczyciele, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e ich wychowankowie korzystaj¹ z tego rodzaju pseudo pomocy naukowych,  przypominali
uczniom o istnieniu literatury z tzw. wysokiej pó³ki.

Numer zadania                 6           8         9

Procent poprawnych
      odpowiedzi

60%    69%    82%

Œrednia
  70%

70%
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 3. Wyszukiwanie i pos³ugiwanie siê informacjami zawartymi w tekœcie popularnonaukowym.

Teksty popularnonaukowe dostarczaj¹ uczniowi potrzebnej mu na danym etapie nauczania wiedzy z ró¿nych dziedzin
nauki, podaj¹ j¹ w sposób przystêpny i zrozumia³y, st¹d ich wszechobecnoœæ w podrêcznikach szkolnych. Mo¿na chyba œmia³o
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e s¹ to teksty, z którymi uczeñ spotyka siê najczêœciej podczas swojej szkolnej edukacji.

 Jednak szko³a to nie jedyne miejsce, w którym uczeñ spotyka siê z tego rodzaju tekstami, dostarcza mu ich tak¿e
otoczenie, w którym ¿yje i funkcjonuje. Niew¹tpliwie s¹ one  u¿yteczne i po¿yteczne, przydatne w ¿yciu , a skoro tak,  wydaje
siê zasadne sprawdzenie, jak uczeñ gimnazjum radzi sobie z ich odczytywaniem, a w szczególnoœci , czy potrafi wyszukaæ
odpowiednie informacje i czy potrafi siê nimi pos³u¿yæ przy rozwi¹zywaniu konkretnych zadañ, w tym wypadku - zadañ
zamkniêtych wyboru wielokrotnego.

W teœcie badaj¹cym wy¿ej wymienione umiejêtnoœci wykorzystano dwa teksty popularnonaukowe. Pierwszy z nich
dotyczy³ has³a "Romeo i Julia" zaczerpniêtego ze S³ownika mitów i tradycji kultury  W³adys³awa Kopaliñskiego, kolejny -
podrêcznikowy - traktowa³ o Teatrze el¿bietañskim - teatrze Szekspira autorstwa Anny Janus - Sitarz.
            Zadanie pierwsze, które mia³o byæ  teœcie zadaniem tzw. buforowym, okaza³o siê w tej grupie najtrudniejsze: tylko 25%
uczniów odpowiedzia³o na nie poprawnie, chocia¿ informacja znajdowa³a siê bezpoœrednio w tekœcie.

O tym, ¿e wyj¹tki potwierdzaj¹ regu³ê, œwiadcz¹ pozosta³e zadania z tej kategorii. Nie sprawi³y one ju¿ uczniom
problemów. Zadanie 4. zaliczyæ mo¿na do umiarkowanie trudnych, 20, 23, 24 - do zadañ ³atwych, co by³o zgodne z zamierze-
niami autora testu.
             Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e obcowanie z tekstami popularnonaukowymi nie stwarza uczniom problemów, odczytuj¹ je
prawid³owo, potrafi¹ wyszukaæ odpowiednie informacje podane bezpoœrednio w czytanym utworze, potrafi¹ siê nimi pos³u¿yæ
do rozwi¹zywania typowych zadañ. Jak widaæ, ich czêsta lektura przynosi dobre efekty.

Numer zadania                  1         2         4           20        23       24

Procent poprawnych
      odpowiedzi

25%    75%    64%    82%     92%    82%
Œrednia
  66%

66%
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                   4. Interpretacja informacji zawartych w tekœcie popularnonaukowym.

Umiejêtnoœæ wyszukiwania gotowych informacji zawartych w ró¿nych tekstach, w tym równie¿ popularnonaukowych,
jest czynnoœci¹ najprostsz¹, jednak by sprawdziæ, czy i w jakim stopniu uczeñ rozumie czytany przez siebie tekst, konieczne
jest pos³u¿enie siê bardziej skomplikowanymi czynnoœciami szczegó³owymi, takimi jak: przetwarzanie informacji, wyjaœnia-
nie, komentowanie, ustalanie celowoœci zamieszczonego tekstu, eliminowanie wypowiedzi b³êdnych, niezgodnych z treœci¹
utworu.

Opanowanie wy¿ej wymienionych umiejêtnoœci jest niezbêdne do tego, by uczeñ móg³ siê wykazaæ umiejêtnoœci¹
czytania na poziomie refleksyjnym, a skoro tak, to powinien umieæ dostrzec  w tekœcie te elementy , które s¹ najwa¿niejsze
i szczególnie istotne dla jego rozumienia. W teœcie do tego celu wykorzystano dwa typy zadañ zamkniêtych: wyboru wielo-
krotnego  i zadania typu "prawda - fa³sz".

Badania pokaza³y, ¿e umiejêtnoœæ takiego czytania wci¹¿ sprawia uczniom  k³opoty. Widaæ to na przyk³adzie  zadañ: 3,
18 i 29, które zaliczyæ nale¿y do trudnych ze wzglêdu na ich wspó³czynnik ³atwoœci: 38%,  43%  i 36%. Ponadto w przypadku
zadania 18.  okaza³o siê, i¿ myl¹ siê ci wszyscy, którzy widz¹ ni¿szoœæ zadañ typu "prawda - fa³sz" wobec innych zadañ
zamkniêtych. Wydaje siê , ¿e to nie rodzaj zadania , ale jego zawartoœæ implikuje jego trudnoœæ.

Inne zadania z tej kategorii - zarówno wyboru wielokrotnego,  jak i zadania typu "prawda- fa³sz", znalaz³y siê w grupie
zadañ umiarkowanie trudnych ( 5,7, 21, 27,28), a nawet ³atwych, co widaæ na przyk³adzie zadañ: 19, 22, 25 i 26.

Wyniki pokazuj¹ wiêc, ¿e kierunek dzia³añ nauczycieli w kszta³ceniu i rozwijaniu tej kluczowej umiejêtnoœci jest dobry,
jednak by uzyskaæ jeszcze lepsze efekty swej pracy, nauczyciel mo¿e  siêgn¹æ po metody aktywizuj¹ce, które stosowane
systematycznie, przynosz¹  oczekiwane rezultaty.

Numer zadania                  3          5          7          18       19        21        22        25        26        27       28       29

Procent poprawnych
      odpowiedzi 38%    62%    67%    43%    71%    57%     82%     87%    75%    55%    55%    36%

Œrednia
  62%

62%
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                                                        5. Interpretacja tekstu poetyckiego.

Niebagateln¹ rolê w procesie nauczania odgrywaj¹ utwory poetyckie, które uczeñ poznaje od najm³odszych lat. Naj-
pierw s¹ to tylko krótkie rymowanki w rodzaju " Idzie Grzeœ przez wieœ, worek piasku niesie..", póŸniej obcuje ju¿  z wierszami
o powa¿niejszej tematyce.

Utwory liryczne, ze wzglêdu na swój specyficzny jêzyk wyra¿aj¹cy siê w instrumentacji wypowiedzi, rytmizacji,
ró¿norodnych przekszta³ceniach sk³adniowych, s³owotwórczych czy semantycznych s³u¿¹cych oryginalnemu sposobowi
obrazowania, czêsto sprawiaj¹ spore trudnoœci i to nie tylko uczniom. Umiejêtnoœæ ich odbioru to jeden z podstawowych
warunków bycia w kulturze, dlatego uczeñ w trakcie nauki w gimnazjum powinien wykonywaæ pod kierunkiem nauczyciela
ró¿norodne æwiczenia polegaj¹ce miêdzy innymi na wyszukiwaniu w utworze poetyckim œrodków wyrazów,  okreœlaniu ich
funkcji , dostrzeganiu i analizowaniu kontekstów niezbêdnych do jego rozumienia, na zwraca uwagê Podstawa programowa
oraz standardy wymagañ egzaminacyjnych.

Podczas lektury wiersza Cypriana Kamila Norwida W Weronie, uczeñ mia³ wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ interpretowania
utworu poetyckiego, wskazuj¹c w zadaniach zamkniêtych wyboru wielokrotnego odpowiednie przestrzenie analizy literac-
kiej. Jego zadaniem by³o wyjaœnienie, kto pamiêta w utworze Norwida o tragedii nieszczêœliwych kochanków. Tak¹ informacjê
z  wiersza odczyta³o poprawnie 66% uczniów, zadanie wiêc okaza³o siê umiarkowanie trudne.

Nieco wiêcej problemów przysporzy³y nastêpne zadania z tej kategorii, w których pytano w kolejnoœci: o stanowisko
osoby wypowiadaj¹cej siê w wierszu wobec przedstawionych wydarzeñ ( tylko 38% poprawnych odpowiedzi) oraz o sposób
przedstawienia  w utworze historii Romea i Julii. W przypadku tego zadania dobre spostrze¿enia poczyni³o 53% badanych.

Jak wspomniano wy¿ej, utwory  poetyckie sprawiaj¹ uczniom spore trudnoœci, szczególnie w sferze interpretacji,
dlatego uczuliæ nale¿y polonistów, aby nie rezygnowali z kszta³cenia tej umiejêtnoœci, bowiem tylko oni potrafi¹ przygotowaæ
ucznia do takiego odbioru utworu poetyckiego, by potrafi³ on  - jak pisze Bo¿ena Chrz¹stowska (Polonistyka 4/1998) - oderwaæ
siê od  znaku, wyjœæ poza  konkret, poza odbiór faktyczny w stronê odbioru symbolicznego, co jest nadrzêdnym zadaniem w
hierarchii powinnoœci nauczycielskich polonisty.

Numer zadania               10       12       15

Procent poprawnych
      odpowiedzi

66%    38%    53%
Œrednia
  53%

53%
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           6 i 7. Pisanie zgodnie z zaproponowan¹ form¹ wypowiedzi (temat i kompozycja)

Uczeñ gimnazjum poznaje  ró¿ne formy wypowiedzi pisemnej. Wœród  nich s¹ takie, które odnosz¹ siê do literatury
piêknej, np. opowiadanie czy opis, ale i takie, które maj¹ charakter utylitarny. Do takich komunikatów nale¿¹ zarówno tzw.
formy u¿ytkowe (np. zaproszenie, podanie czy og³oszenie), jak i  wypowiedzi charakterystyczne dla publicystyki (np. artyku³,
reporta¿ czy sprawozdanie).  Wymienione rodzaje wypowiedzi zajmuj¹  w Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego, w
standardach wymagañ egzaminacyjnych oraz  w obecnych na rynku programach nauczania wa¿ne miejsce,  tote¿ zasadne
wydaje siê sprawdzenie , w jakim stopniu uczeñ drugiej klasy gimnazjum potrafi siê nimi pos³ugiwaæ.

Zaproponowan¹ w teœcie  form¹ wypowiedzi pisemnej by³o sprawozdanie. Zadaniem ucznia by³o pokazanie, czy potrafi
zrelacjonowaæ przebieg wydarzeñ zwi¹zanych  z obejrzan¹ sztuk¹ teatraln¹.

Ocenie podlega³o to, czy uczeñ zamieszcza w pracy sta³e elementy tej formy, tj. czêœæ sprawozdawcz¹ i oceniaj¹c¹, czy
w czêœci sprawozdawczej podaje tytu³ obejrzanej sztuki, autora, teatr, w którym odby³ siê spektakl, czy potrafi przedstawiæ
problematykê dzie³a, ewentualnie przytoczyæ najciekawsze w¹tki lub motywy, czy uwzglêdni³ grê aktorów. W czêœci ocenia-
j¹cej natomiast, czy dzieli siê wra¿eniami, czy pokazuje, co przemówi³o mu do wyobraŸni, jakie uczucia wzbudzi³o w nim
przedstawienie,  jakich doznañ estetycznych dostarczy³o mu dzie³o.

Zamieszczenie w pracy wymienionych elementów sprawozdania  by³o niezbêdne do tego, by uczeñ pokaza³, ¿e jest
œwiadomym odbiorc¹ kultury, ¿e jest uwa¿nym widzem i umie  oceniaæ i wartoœciowaæ, ¿e  ze wzglêdu na dostrze¿one walory
sztuki teatralnej potrafi zachêciæ do jej obejrzenia   tych, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Niestety, wyniki przeprowadzonych badañ pokazuj¹, ¿e tê formê wypowiedzi uczniowie generalnie opanowali bardzo
s³abo. Jeœli podejmuj¹ siê trudu napisania sprawozdania, to czyni¹ to wielokrotnie pobie¿nie, wybiórczo, nieudolnie i niedo-
k³adnie, czêsto korzystaj¹c z zamieszczonych w teœcie tekstów,   notabene myl¹c spektakl teatralny z seansem filmowym.
Mo¿na wiêc chyba na tej podstawie wysnuæ wniosek, ¿ nie maj¹ o czym pisaæ. Dlaczego tak siê dzieje? Wydaje siê, ¿e
przyczyny nale¿y upatrywaæ przede wszystkim w tym, ¿e uczniowie gimnazjum prawie w ogóle nie chodz¹ do teatru, do
czego  przyznaj¹ siê szczerze w swoich pracach, pisz¹c na przyk³ad : " Ja nigdy jeszcze nie by³em w teatrze".

Oczywiœcie wœród badanych uczniów s¹ i tacy, którzy zrobili to dobrze, zamieœcili wszystkie sta³e elementy w  czêœci
sprawozdawczej i oceniaj¹cej, pos³u¿yli siê argumentami uzasadniaj¹cymi ich opiniê na temat ogl¹danej sztuki, umiejêtnie
wykorzystali zdobyt¹ wiedzê o teatrze, pos³u¿yli siê ni¹ w sposób naturalny i funkcjonalny, ale na tle ca³ej populacji jest to
naprawdê znikomy procent.

Jak wiêc przedstawiaj¹ siê wyniki? Z kryterium "pisze sprawozdanie z obejrzanej sztuki teatralnej" poradzi³o sobie
70% badanych uczniów. Zdecydowanie gorzej wypad³y kryteria wymagaj¹ce od ucznia zamieszczenia w czêœci sprawozdaw-
czej i oceniaj¹cej istotnych dla tej formy wypowiedzi elementów (27%  i 31%),  nieco lepiej wypad³o kryterium poprawnoœci
kompozycyjnej  - 40% uczniów uwzglêdni³o w pracy sta³e elementy sprawozdania, 48% - potrafi³o przedstawiæ wydarzenia w
porz¹dku chronologicznym.

Co nale¿a³oby zrobiæ, by wyniki uleg³y poprawie? Odpowiem, trawestuj¹c s³owa  Napoleona Bonapartego, których
u¿y³, gdy zapytano go, jakich trzech najwa¿niejszych rzeczy potrzeba do prowadzenia wojny : æwiczyæ, æwiczyæ i jeszcze raz
æwiczyæ! Aby uczniowie sprawnie pos³ugiwali siê t¹ form¹ wypowiedzi, która  zale¿nie od przedmiotu, którego dotyczy, mo¿e
przyj¹æ kszta³t sprawozdania - reporta¿u, sprawozdania - recenzji czy sprawozdania - protoko³u , nale¿y  wykorzystywaæ
ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê ku temu okazjê. Na odpowiednie rezultaty nie bêdzie trzeba wówczas zbyt d³ugo czekaæ!

Byæ mo¿e dobr¹ podpowiedzi¹ bêdzie i to, by w przypadku niektórych planów dydaktyczno - wychowawczych  jeszcze
raz przeanalizowaæ ich zawartoœæ, umieœciæ w nich zapis o obowi¹zkowym wyjœciu (wyjeŸdzie) do teatru, chocia¿by po to, by
m³ody cz³owiek nie musia³ pisaæ, ¿e nigdy w nim nie by³, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim dlatego,  by przygotowaæ
ucznia do czynnego uczestnictwa w kulturze, na co zwracaj¹ uwagê odpowiednie zapisy w Podstawie programowej.

Œrednia
  43%

Œrednia
   44%

Numer zadania            31        32       33

Procent poprawnych
      odpowiedzi

70%    27%     31%

Numer zadania           34       35

Procent poprawnych
      odpowiedzi

40%    48%

Empiryczna norma osi¹gniêæ w klasie

Empiryczna norma osi¹gniêæ w populacji
Przenieœæ z zestawieñ

klasowych

43%
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                              8. Redagowanie tekstu z zachowaniem poprawnoœci jêzykowej.

Jedn¹ z kluczowych umiejêtnoœci zapisanych w Podstawie programowej jest skuteczne porozumiewanie siê w ró¿nych
sytuacjach i poprawne pos³ugiwanie siê jêzykiem ojczystym, tote¿ niebagatelne znaczenie ma poznawanie przez uczniów w
trakcie nauki w szkole mówionej i pisanej odmiany jêzyka.  Ta ostatnia nabiera szczególnego znaczenia w dobie przeprowa-
dzanych egzaminów zewnêtrznych.
           Poprawne wypowiadanie siê w formie pisemnej jest umiejêtnoœci¹ trudn¹,  dlatego na lekcjach jêzyka polskiego powin-
no siê  temu zagadnieniu poœwiêcaæ sporo miejsca i czasu .Jeœli ten warunek jest spe³niony, wówczas  podczas systematycznie
prowadzonych  æwiczeñ   uczniowie poznaj¹  ró¿norodne konstrukcje sk³adniowe, ucz¹ siê celowego i dwukierunkowego
przekszta³cania wypowiedzeñ, bogac¹ s³ownictwo, zdobywaj¹ umiejêtnoœci wp³ywaj¹ce na spójnoœæ i klarownoœæ wypowie-
dzi.
         Ze wzglêdu na aktualny i przysz³y udzia³ w ¿yciu kulturalnym ka¿dy m³ody cz³owiek, w tym równie¿ gimnazjalista,
powinien posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce mu "bycie w kulturze", swobodne poruszanie siê wœród
ró¿nych tekstów, tak¿e tych, które odnosz¹ siê do tworzywa teatralnego. Sprawozdanie ze sztuki teatralnej znakomicie
nadaje siê do tego, by uczeñ II klasy gimnazjum móg³ siê wykazaæ zdobytymi wiadomoœciami z dziedziny wiedzy teatralnej,
dotycz¹cej na przyk³ad re¿yserii, scenografii, obsady i gry aktorskiej, umiejêtnoœci¹ stosowania w pracy s³ownictwa ocenia-
j¹cego i  wartoœciuj¹cego, ale równie¿ , a mo¿e przede wszystkim, umiejêtnoœci¹ redagowania spójnego i  logicznego tekstu,
poprawnego pod wzglêdem fleksyjnym, sk³adniowym, leksykalnym i  frazeologicznym.

Jak z tymi kryteriami poprawnoœciowymi poradzili sobie gimnazjaliœci? Najwiêcej zrobili b³êdów sk³adniowych, które
polega³y g³ównie na tym, ¿e nie potrafili zamykaæ myœli w obrêbie zdania. Czêsto tworzyli wypowiedzi wielokrotnie z³o¿one,
przypominaj¹ce tzw. potok sk³adniowy. Wprowadza³o to do pracy chaos, co niew¹tpliwie  mia³o wp³yw na spójnoœæ i klarownoœæ
ca³ej wypowiedzi. Tylko 47% uczniów wykaza³o siê sprawnoœci¹ jêzykow¹ w zakresie struktur sk³adniowych.

Kolejnym sprawdzanym kryterium by³a poprawnoœæ leksykalna i frazeologiczna. Najczêstszym b³êdem, jaki pope³nia-
li uczniowie, polega³ na tym, ¿e mylili s³ownictwo teatralne z filmowym, na przyk³ad  seans ze spektaklem, obraz ze scen¹,
zamiennie u¿ywali terminu "teatr - film", co sprawia³o wra¿enie, ¿e nie wiedz¹, czy pisz¹ o jednym czy o drugim. Potwierdza
to chyba wczeœniejsze spostrze¿enia, ¿e m³odzie¿ rzadko chodzi do teatru i ¿e charakterystyczne s³ownictwo, którym siê
mieli wykazaæ podczas pisania sprawozdania ze sztuki teatralnej, jest przez wiêkszoœæ opanowana w niezadowalaj¹cym
stopniu ( 55% uczniów radzi³o sobie dobrze z tym kryterium).

Najlepiej wypad³a poprawnoœæ fleksyjna - ostatnie kryterium w omawianej kategorii. Uczniowie raczej sprawnie pos³u-
guj¹ siê odmian¹ wyrazów, choæ nieco problemów przysporzy³y im obce nazwiska Kapuletów i Monteków wystêpuj¹ce w
teœcie. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e 70% gimnazjalistów nie ma k³opotów z tym dzia³em  nauki o jêzyku.

Wydaje siê, i¿ zwiêkszona liczba æwiczeñ poœwiêconych bogaceniu s³ownictwa bardzo by pomog³a i to æwiczeñ prze-
prowadzanych nie dla nich samych, ale w zwi¹zku z omawianymi zagadnieniami, wiêc niejako przy okazji, a takich - pozwolê
sobie przypomnieæ - jest na zajêciach ze wszystkich nauczanych przedmiotów doœæ sporo. Za to wiêc, by jêzyk ucznia bogaci³
siê systematycznie i nie sprawia³ mu problemów w komunikowaniu siê z innymi, odpowiedzialni s¹ wszyscy nauczyciele.

Numer zadania               36       37       38

Procent poprawnych
      odpowiedzi

47%    55%    70%

Œrednia
  57%

Empiryczna norma osi¹gniêæ w klasie

Empiryczna norma osi¹gniêæ w populacji
Przenieœæ z zestawieñ

klasowych

57%
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      9. Redagowanie tekstu z zachowaniem poprawnoœci ortograficznej i interpunkcyjnej.

Niew¹tpliwie znajomoœæ zasad pisowni jêzyka ojczystego nale¿y do umiejêtnoœci, które powinien posiadaæ ka¿dy
kulturalny i wykszta³cony cz³owiek. Umiejêtnoœci tej poœwiêca siê zdecydowanie wiêcej czasu w szkole podstawowej ni¿ w
gimnazjum, nie oznacza to jednak, ¿e nale¿y ten dzia³ nauki o jêzyku zaniedbywaæ. Ka¿da d³u¿sza wypowiedŸ pisemna, i to nie
tylko na przedmiocie „jêzyk polski”, powinna staæ siê okazj¹ do sprawdzenia, czy uczniowie znaj¹ zasady pisowni i  czy
przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹cych norm ortograficznych.
              Wœród wielu nauczycieli polonistów panuje pogl¹d, ¿e "b³¹d b³êdowi nierówny",  jeœli jednak przyjrzymy siê zapropo-
nowanym kryteriom oceniania w arkuszu egzaminacyjnym z zakresu przedmiotów humanistycznych z 2002 roku, zauwa¿y-
my, ¿e ta maksyma nie obowi¹zywa³a, ¿e nie podzielono b³êdów ortograficznych na te, uwa¿ane powszechnie za kardynalne,
pierwszorzêdne i te mniej wa¿ne, drugorzêdne. Wydaje siê wiêc zasadne  zastosowanie podobnej klasyfikacji b³êdów w
odniesieniu do sprawozdania chocia¿by dlatego, by uczuliæ uczniów na ka¿dy b³êdnie zapisany wyraz.  Odstêpstwem od tej
zasady jest wprowadzenie pewnych zmian na korzyœæ ucznia : móg³ on w pracy, zajmuj¹cej jedn¹ stronê A-4, pope³niæ trzy
dowolne b³êdy i jeszcze otrzymywa³ punkt za ortografiê ( w arkuszu  egzaminacyjnym dopuszczalny by³ w pracy jeden b³¹d).

W podobny sposób post¹piono z kryteriami dotycz¹cymi  znajomoœci zasad interpunkcyjnych, z tym ¿e w tym wypadku
uczeñ móg³ pope³niæ cztery b³êdy. Jeœli pope³ni³ ich wiêcej, nie otrzymywa³ punktu.

Co zaobserwowano w wyniku przeprowadzonych badañ? Spostrze¿enia w zasadzie nie odbiegaj¹ od tych, powszech-
nie ustalonych, które zwracaj¹ uwagê na doœæ niski poziom opanowania i stosowania przez uczniów zasad ortograficznych
i interpunkcyjnych. B³êdy pope³niane przez nich  w zakresie pisowni rz-¿, ch-h, ó-u, cz¹stki "nie" z ró¿nymi czêœciami mowy,
ma³ej i wielkiej litery, pisowni ³¹cznej i roz³¹cznej partyku³y -"by", nosówek w œrodku i na koñcu wyrazów, nale¿y zaliczyæ to
typowych. Podobnie ma siê rzecz z interpunkcj¹. Wci¹¿ sprawiaj¹ uczniom spójniki i zaimki wzglêdne w zdaniach  wspó³rzêd-
nie i podrzêdnie z³o¿onych, nadal trudno im oddzieliæ zdania sk³adowe wchodz¹ce w sk³ad zdania z³o¿onego, co naturalnie -
jak w przypadku sk³adni - ma wp³yw na logikê, spójnoœæ i klarownoœæ ca³ej wypowiedzi. Jak zatem przedstawiaj¹ siê wyniki?
Sprawnych pod wzglêdem ortograficznym mamy 54% uczniów, pod wzglêdem interpunkcyjnym - tylko 32%. Takie osi¹gniê-
cia uczniów zapewne nie satysfakcjonuj¹ ¿adnego nauczyciela. ¯eby nasi uczniowie sprawnie pos³ugiwali siê jêzykiem
ojczystym, przede wszystkim w jej pisemnej odmianie, nale¿a³oby  zdecydowanie zwiêkszyæ liczbê prac pisemnych, syste-
matycznie i profesjonalnie sprawdzanych przez kompetentnych polonistów, tylko czy w naszej rzeczywistoœci jest to mo¿li-
we?

Numer zadania             39       40

Procent poprawnych
      odpowiedzi

54%    32%

Œrednia
  43%

43%
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Refleksje nad osi¹gniêciami humanistycznymi uczniów szko³y!

Wyniki badañ kompetencji, tak jak oceny szkolne, s¹ determinowane kontekstem szkolnym,
rodzinnym i spo³ecznym. Aby uœwiadomiæ sobie, czy uzyskane wyniki uczniów na tle tego kontekstu s¹
zadawalaj¹ce, nale¿y odpowiedzieæ na pytania zaproponowane poni¿ej.

Czy uczniowie maj¹ motywacjê do nauki,
jakie s¹ ich zdolnoœci i zainteresowania, jak s¹
oceniani (postrzegani) przez nauczycieli itp.?

Czy rodzice anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y i edu-
kacjê dziecka, jakie jest ich wykszta³cenie,
sytuacja materialna itp.?

Jakie jest œrodowisko spo³eczne uczniów? Jaki
jest jego przekrój, czy wystepuj¹ patologie, jaki
jest dostêp do dóbr kultury itp.?

Czy szko³a jest dobrze wyposa¿ona w pomoce
dydaktyczne, w jakich warunkach odbywa siê
nauka, czy szko³a organizuje zajêcia pozalek-
cyjne itp.?

Czy nauczyciele anga¿uj¹ siê w pracê, jakie s¹
ich motywacje itp.? Czy uda³o siê powierzyæ
prowadzenie lekcji dobrze przygotowanym
merytorycznie i metodycznie specjalistom
przedmiotowym?

Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, mo¿na stwierdziæ, ¿e uzyskane przez uczniów wy-
niki testu humanistycznego s¹:

— satysfakcjonuj¹ce i lepsze ni¿ mo¿na siê by³o tego spodziewaæ,
— oczekiwane i optymalne,
— niezadawalaj¹ce i wymagaj¹ przygotowania programu naprawczego.

Nale¿y wiêc...


