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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  we Wrocławiu  

Dyskusja  

nad  

egzaminami zewnętrznymi 



Egzaminy były już dawno  . . .  



Egzaminy są i teraz (w bardzo wielu krajach) 



Dyskusja nad egzaminami zewnętrznymi 

 Egzaminy - puszka Pandory czy złoty środek?  

Pytania (problemy) do dyskusji: 

1. W jaki sposób egzaminy mogą sprzyjać poprawianiu jakości  

kształcenia w szkole? 

2. W czym może pomagać analiza wyników egzaminów szkole? 

3. Jak egzaminy mogą pomagać w zarządzaniu szkołą? 

4. Jakie zjawiska (procesy) „wypaczają” egzaminy? 

5. Co warto (należałoby) zmieniać w egzaminach? 



1. Jakie są źródła obowiązującego systemu egzaminowania? (z jakich 

powodów został wprowadzony, jakie funkcje miał spełniać) 

2. Czym się charakteryzuje obecny system egzaminacyjny? 

3. Korzyści z egzaminów (silne ich strony), kłopoty egzaminacyjne 

(słabe ich strony) 

4. Korzystanie z wyników (i nie tylko) egzaminów 

5. Krytyka egzaminów (wielość stanowisk) 

6. Dokąd mogą zmierzać egzaminy? 

7. Na jakiej podstawie ustala się poziom trudności, układa pytania, 

formułuje tematy? 

Dyskusja nad egzaminami zewnętrznymi 

 Egzaminy - puszka Pandory czy złoty środek?  



1. Jakie są źródła obowiązującego systemu egzaminowania?  
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Funkcje egzaminów w systemie oświaty 

 Funkcja regulacyjna 

 Funkcja diagnostyczna 

 Funkcja informacyjna 

 Funkcja selekcyjna 

2. Czym się charakteryzuje obecny system egzaminacyjny? 
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CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO  

• diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

 

• ocena jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły, 

 

• zapewnienie porównywalności zaświadczeń, 

świadectw i dyplomów bez względu na miejsce 

ich wystawienia. 

2. Czym się charakteryzuje obecny system egzaminacyjny? 
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Cechy egzaminów zewnętrznych w Polsce 

• Obowiązkowe (sprawdzian i egz. gimnazjalny) 

• Przede wszystkim oceniają opanowanie wiedzy 

i umiejętności zapisanych w podstawie 

programowej 

• Standaryzowane dla całego kraju 

• Nadzorowane zewnętrznie 

• Finansowane przez państwo 

2. Czym się charakteryzuje obecny system egzaminacyjny? 



   Co sprawdzają egzaminy 

o  podstawa programowa wykształcenia ogólnego 

o  zoperacjonalizowane cele szczegółowe 

o  wybrane umiejętności dające sprawdzić się w 

formie pisemnej w niezbyt długim czasie  

        wyjątki 

o  aspekty praktyczne egzaminów 

2. Czym się charakteryzuje obecny system egzaminacyjny? 



• Reguły takie same dla wszystkich 

• Zewnętrzna 

• Porównywalna 

• Obiektywna 

• Lojalna wobec zdających 

• Uwzględniająca zmiany planów życiowych 

• Obudowana wieloma informacjami 

• Nowoczesna – bez TI nie byłaby możliwa 

 Matura dzisiaj 

2. Czym się charakteryzuje obecny system egzaminacyjny? 
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3. Korzyści z egzaminów (silne ich strony), kłopoty 

egzaminacyjne (słabe ich strony) 

Korzyści (silne strony egzaminów) 
• informacje o osiągnięciach uczniów 

• przesłanki podejmowania decyzji 

• dostosowania – każdemu według możliwości 

 

Kłopoty egzaminacyjne (słabe strony) 
• organizacja roku szkolnego, 

• dostosowania – trafność, warunki, przygotowanie arkuszy 

• niesamodzielności (unieważnienia) 

• sprawdzanie zadań (egzaminatorzy) 

• Nadznaczenie wyników szkoły w formalnej społecznej ocenie 

szkoły 

 

 



3. Korzyści z egzaminów (silne ich strony), kłopoty 

egzaminacyjne (słabe ich strony) 
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Odbiorcy wyników: 

 Uczeń (zdający) i jego rodzice 

 Nauczyciel  

 Dyrektor szkoły 

 Organ prowadzący 

 Placówki doskonalenia nauczycieli 

 Organizacje pracujące dla oświaty (rynek edukacyjny) 

 Media 

 Kurator oświaty 

 Uczelnie 

 MEN 

 Sejm (politycy) 

 Opinia publiczna 

4. Korzystanie z wyników (i nie tylko) egzaminów 



Odbiorcy wyników:  

 Dyrektor szkoły 

Otrzymuje z OKE 

 Zbiorcze wyniki szkoły 

 Indywidualne wyniki każdego ucznia (z dokładnością do 1 punktu) 

 Zestawienia liczbowe (szkoła w kontekście innych) 

 Raporty i sprawozdania 

 

Poza tym ma do dyspozycji 

o Dane EWD 

o Kalkulator EWD 

o Opracowania tematyczne (np. artykuły, wyniki badań, materiały PTDE itd.) 

4. Korzystanie z wyników (i nie tylko) egzaminów 
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5. Krytyka egzaminów (wielość stanowisk) 

Nurty krytyki (niektóre): 

 Uczenie „pod testy” 

 Słaba porównywalność 

 Niereprezentatywność wobec podstawy 

programowej 

 Sprzyjają „treningowi” a nie rozwojowi 

uczniów 

 Niski poziom analiz (ilościowych – statystyki) 

 

 



5. Krytyka egzaminów (wielość stanowisk) 

Argumenty krytyków „testomanii”:  

egzaminy ponoć… 
 

 zmuszają szkoły do uczenia pod testy, ograniczają 

motywację nauczycieli, czy uczenie pod test jest 

błędem? Czy tylko egzamin lub test decyduje o 

motywacji nauczyciela?  

 nie mierzą ważnych umiejętności, w odróżnieniu od 

innych metod ewaluacji? 

 ograniczają horyzonty uczniów, czyli uczeń myśli tylko o 

egzaminie, jedynie test go motywuje 

 sprzyjają segregacji uczniów i szkół, czyli egzaminy 

segregują najlepszych 
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 ograniczają horyzonty uczniów, czyli uczeń myśli tylko o 

egzaminie, jedynie test go motywuje 

 sprzyjają segregacji uczniów i szkół, czyli egzaminy 

segregują najlepszych 

5. Krytyka egzaminów (wielość stanowisk) 



Ukryte wymiary egzaminów zewnętrznych 

 

 

  
 

Egzaminy motywują 

Egzaminy doskonalą 

Egzaminy różnicują 

Egzaminy obnażają 

Egzaminy ograniczają 

Egzaminy wypaczają 

5. Krytyka egzaminów (wielość stanowisk) 
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6. Dokąd mogą zmierzać egzaminy? 

Egzaminy składową systemu oświaty 

- Logistyka, 

- e-ocenianie,  

- e-egzaminy  

- Egzaminy praktyczne 

- W stronę kreatywności 

- Ku personalizowaniu 

  
 



Egzaminy w procesie zmian szkoły 

 Zmiany paradygmatu kształcenia a egzaminy 

 Egzaminy regulują 

 Egzaminy na miarę szkoły 

 W stronę kreatywności 

 Ku personalizowaniu 

 Jak wpływać na egzaminy? 

 Jak korzystać z egzaminów? 

  
 

6. Dokąd mogą zmierzać egzaminy? 
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Dyskusja nad egzaminami zewnętrznymi 

 Egzaminy - puszka Pandory czy złoty środek?  

Pytania (problemy) do dyskusji: 

1. W jaki sposób egzaminy mogą sprzyjać poprawianiu jakości  

kształcenia w szkole? 

2. W czym może pomagać analiza wyników egzaminów szkole? 

3. Jak egzaminy mogą pomagać w zarządzaniu szkołą? 

4. Jakie zjawiska (procesy) „wypaczają” egzaminy? 

5. Co warto (należałoby) zmieniać w egzaminach? 
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Ukryte wymiary egzaminów zewnętrznych 

 

 

  
 

 Egzaminy motywują 

Egzaminy wypaczają 

Egzaminy obnażają 

Egzaminy doskonalą 

Egzaminy ograniczają 

Egzaminy różnicują 


