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Jesteśmy na bieżąco?
Zmiana egzaminu maturalnego zawsze budziła emocje. Poloniści
uskarżali się na różne problemy: brak konsultacji środowiskowych,
tempo zmian programowych, słaby przepływ informacji, brak wzorcowych zadań i szkoleń czy wreszcie – coraz wyraźniejsze formalizowanie wymagań, a tym samym ograniczanie autonomii humanistów,
którym nakazywano uczyć „pod klucz”. W roku 1999 wiedzieliśmy na
przykład, że nową maturę popiera 68% nauczycieli, a 63% opowiada
się za wprowadzeniem niezależnego od szkoły systemu oceniania1.
Dziś tego typu danych nie ma. Miejsce nauczycielskich opinii
zajęły diagnozy uczniów prowadzone w ramach prób. O wynikach
najnowszej Diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego poinformowano na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych2. Z metodologii
badania wynika, że było reprezentatywne dla całego rocznika licealistów 3. Nauczyciele z technikum mogą zatem na przykład na podstawie
dotychczasowych raportów CKE i własnych statystyk oszacować zdawalność dla swoich uczniów, odejmując jakieś 20% (oczywiście nie
wszyscy, bo niektóre technika mają lepszy wynik niż niektóre licea).
Czy odnotowany w drugich klasach liceum odsetek zdawalności
– 86% uspokoi nauczycieli? Na pewno nie, biorąc pod uwagę wiadomość, że interpretację, formę specyficzną dla IV etapu kształcenia,
wybrało niecałe 10% 4 badanych, a mocno rozwichrzony wykres
(pozbawiony komentarza!) daje dużo do myślenia. Jeszcze bardziej
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frapująca wydaje się informacja na temat ćwiczonej od gimnazjum
rozprawki. W tym obszarze na rok przed maturą za najtrudniejsze 5
uznano wszystkie oceniane na egzaminie umiejętności6:
– sformułowanie spójnego logicznie i trafnego uzasadnienia przyjętego stanowiska;
– argumentacja poparta właściwie dobranymi przykładami;
– postawienie właściwej tezy interpretacyjnej;
– analiza i interpretacja tekstu literackiego na poziomach wyższych poza dosłownym, gdyż wielu uczniów dokonuje streszczenia lub parafrazy tekstu;
– powstrzymanie się od nadinterpretacji tekstu;
– argumentowanie, pogłębianie interpretacji i łączenie utworu
z odpowiednimi kontekstami;
– dobrze sformułowane i logiczne wnioski dotyczące całej przeprowadzonej analizy;
– oryginalna, nieschematyczna kompozycja pracy 7.
Pomijając na razie 400 uczniów, którzy „porwali się” na interpretację, warto zapamiętać, że dwa pierwsze kryteria (określane jako
A i B) odgrywają w ocenie rozprawki kluczową rolę: Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów
w pozostałych kategoriach. Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty,
a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów
w pozostałych kategoriach 8.
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