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Przygotowanie m³odzie¿y do studiów politechnicznych
w aspekcie programu nowej matury i matury miêdzynarodowej

O

d kilku lat obserwujemy ci¹g³e obni¿anie siê poziomu wiedzy studentów rozpoczynaj¹cych naukê. Zmniejsza
siê zakres materia³u, jaki maj¹ do opanowania maturzyci. Czêæ m³odzie¿y
jest nieprzygotowana do podjêcia systematycznej pracy, jak¹ jest studiowanie. Obecnie dla m³odego cz³owieka nie
jest problemem dostanie siê na studia,
lecz ukoñczenie ich. Zastanówmy siê,
jaka mo¿e byæ geneza tego problemu.
Od ponad pó³tora roku w szko³ach ponadgimnazjalnych, przygotowuj¹cych
bezporednio do studiów, obowi¹zuje
nowa Podstawa programowa. Poniewa¿
wszystkie stare programy s¹ automatycznie odwo³ane, oznacza to, ¿e na
maturze nie bêdzie materia³u, który usuniêto z programu. Obecnie w szko³ach
ponadgimnazjalnych istniej¹ dwa typy
realizowanych programów  podstawowy i rozszerzony. Pisemna matura sk³ada siê z dwóch czêci:
obowi¹zkowej (trzy przedmioty z listy)
poziom podstawowy lub rozszerzony
jêzyk polski; jêzyk mniejszoci narodowej; jêzyk obcy nowo¿ytny; jeden
przedmiot wybrany sporód: biologia,
chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia
sztuki, matematyka, wiedza o spo³eczeñstwie, wiedza o tañcu;
dodatkowej (jeden, dwa lub trzy
przedmioty z listy)
poziom rozszerzony  informatyka; jêzyk ³aciñski i kultura antyczna; jêzyk
grecki i kultura antyczna; jêzyk obcy
nowo¿ytny; przedmioty z grupy obowi¹zkowe do wyboru.
W czêci ustnej znajduj¹ siê egzaminy z jêzyków.
Gdy okrelano podstawy programowe, zak³adano, ¿e egzamin z matematyki bêdzie obowi¹zkowy dla wszystkich
maturzystów. W zwi¹zku z tym zakres
materia³u musia³ byæ ustalony na poziomie osi¹galnym dla przeciêtnego, nawet
tylko humanistycznie uzdolnionego
ucznia. Potem zmieniono za³o¿enia 
matematyka sta³a siê przedmiotem do
wyboru. Zakres materia³u nie uleg³ jednak zmianie. Ograniczono te¿, ze wzglêdu na mniejsz¹ liczbê godzin lekcyjnych,
zakres programu, który kiedy realizowa³y klasy matematyczno-fizyczne.
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W praktyce wygl¹da to nastêpuj¹co 
w programie matematyki w zakresie
podstawowym NIE MA np. pojêcia granicy, ci¹g³oci i pochodnej funkcji czy
równañ kwadratowych z parametrem; w
zakresie rozszerzonym NIE MA np. pojêcia iloczynu skalarnego wektorów czy
asymptoty wykresu funkcji.
Wszystko wskazuje te¿ na to, ¿e znikn¹ odrêbne egzaminy na studia, co oznacza, ¿e wiêkszoæ studentów bêdzie dysponowa³a wiedz¹ z pewnoci¹ nie wiêksz¹ ni¿ wyznaczon¹ przez ramy nowej
podstawy programowej.
Od lat mamy nik³y wp³yw na czynione w owiacie oszczêdnoci  zmniejsza siê liczba zajêæ z matematyki i fizyki, a wzrasta liczba uczniów w klasach
(program nie okrela liczby uczniów w
klasie, ale nie powinna ona przekraczaæ
32 osób). Podam kilka danych na temat
dotycz¹cy iloci godzin przewidywanych do nauki matematyki i fizyki w
szko³ach ponadgimnazjalnych:
matematyka
zakres podstawowy  klasy I, II, III 
3 godz. tygodniowo,
zakres rozszerzony  klasy I, II, III 
4 godz. tygodniowo;
fizyka z astronomi¹
zakres podstawowy  klasy I, II, III 
114 godzin ³¹cznie  czyli 3 godz. w
cyklu kszta³cenia (co oznacza np. jedn¹ godzinê lekcyjn¹ tygodniowo od
klasy I do III);
zakres rozszerzony  klasy I, II, III 
1-2 godz. tygodniowo.
Ma³a iloæ zajêæ oznacza te¿ rezygnacjê z ambitniejszych planów nauczycieli, np. pokazania m³odym ludziom, na
czym polega proces poznania, determinuj¹cych ten proces czynników, a tak¿e
metod i narzêdzi pomocnych w procesie nauki.
Efekt jest taki, ¿e maturzyci ju¿ dzisiaj rozpoczynaj¹ studia z p³ytsz¹ ni¿ dotychczas wiedz¹ z matematyki i fizyki.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê do wieku
maturalnego fal¹ ni¿u demograficznego
oraz coraz bogatsz¹ ofert¹ szkó³ wy¿szych, problemem nie bêdzie ju¿ dostanie siê na studia, ale ukoñczenie ich z
odpowiednim poziomem wiedzy.
Uczelnie stosuj¹ ró¿ne metody radzenia sobie z problemem utrzymania wyl
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sokiego poziomu kszta³cenia  np. wprowadza siê kursy przygotowawcze, dodatkowe godziny zajêæ wyrównawczych, czy rok zerowy. Niezwykle
wa¿ne s¹ te¿ wszelkie dzia³ania szkó³
wy¿szych, maj¹ce na celu aktywizacjê
rejonów nieakademickich.
Dla porównania podam kilka faktów
dotycz¹cych mo¿liwoci podwy¿szania
poziomu wykszta³cenia m³odzie¿y,
zwi¹zanych z pojawiaj¹c¹ siê coraz liczniejsz¹ grup¹ uczniów przystêpuj¹cych
do matury miêdzynarodowej. International Baccalaureate Organisation powsta³a pod koniec lat szeædziesi¹tych w
Szwajcarii na bazie Miêdzynarodowej
Szko³y w Genewie. W Polsce program
IB jest realizowany w dwóch ostatnich
klasach liceum. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e proponowany tam program
nauczania jest prób¹ kompromisu pomiêdzy nauczaniem preferuj¹cym g³êbok¹ specjalizacjê oraz nauczaniem bardzo
ogólnym, a co za tym idzie  zakres
materia³u jest inny ni¿ obowi¹zuj¹cy na
naszej nowej maturze. Ma to swoje zalety, jak i wady  np. elementy statystyki, zgodnie ze wiatowymi tendencjami,
zajmuj¹ coraz wiêcej miejsca w programie nauczania, pojêcie pochodnej i jej
zastosowania pojawiaj¹ siê ju¿ w zakresie podstawowym, ale za to np. dzia³ fizyki  optyka, jest tylko dzia³em opcjonalnym.
W systemie IB uczeñ wybiera po jednym przedmiocie z ka¿dej z szeciu
grup:
I: jêzyk A  pierwszy jêzyk (zwykle
ojczysty, tak¿e studiowanie literatury);
II: jêzyk B  drugi jêzyk lub inny jêzyk grupy 1 (jest on jednoczenie jêzykiem wyk³adowym w przypadku
pozosta³ych przedmiotów z pozosta³ych grup);
III: nauki spo³eczne  geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia spo³eczna, organizacja i zarz¹dzanie;
IV: nauki eksperymentalne  chemia,
fizyka, biologia, chemia stosowana,
systemy rodowiska, psychologia
eksperymentalna;
V: nauki matematyczne  podstawy
matematyki, matematyka, matematyl
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ka zaawansowana, matematyka z elementami informatyki;
VI: przedmiot do wyboru  plastyka,
muzyka, ³acina, klasyczna greka, trzeci nowo¿ytny jêzyk obcy, informatyka, drugi przedmiot z grupy III, IV, V
lub autorski przedmiot danej szko³y
IB, zaaprobowany przez IBO w Genewie.
Uczeñ ma obowi¹zek wybraæ nie
mniej ni¿ trzy przedmioty na wy¿szym
poziomie wymagañ (Higher Level  HL)
i nie wiêcej ni¿ trzy na ni¿szym poziomie wymagañ (Subsidiary Level  SL).
Z uwagi na to, ¿e w polskiej szkole
lekcja trwa 45 minut (w szko³ach IB
trwa zwykle 60 minut), tygodniowa
liczba godzin przedmiotu HL wynosi 8,
a przedmiotu SL tylko 4. Na lekcji HL
liczba uczniów w klasie nie mo¿e przekroczyæ 15.
Jak widaæ, wiêksza liczba przeprowadzonych godzin zajêæ, jak i ni¿sza liczebnoæ klas stwarza wiêksze mo¿liwoci
utrzymania dobrego poziomu kszta³cenia. Wysoka liczba uzyskanych na maturze punktów jest wstêpem na uczelnie
takie, jak Cambridge, Harvard, Heidelberg, McGill, Oxford, Rotterdam Erasmus, Sorbonne lub Yale.
W Polsce wiadectwo matury miêdzynarodowej zwalnia z egzaminów
wstêpnych tylko na niektóre uczelnie
(nie uznaj¹ go np. akademie medyczne).
Zarówno jeli chodzi o polsk¹ now¹
maturê, jak i maturê miêdzynarodow¹,
wprowadza siê pewne zmiany w zakresie obowi¹zuj¹cego materia³u. Bli¿sze informacje na ten temat mo¿na znaleæ m.in.
na stronie domowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) oraz
IB (www.ibo.org).
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Jak widaæ, uczelnie znalaz³y siê w sytuacji, która wymaga podjêcia przez nie
dzia³añ, dziêki którym nie tylko przyci¹gn¹ do siebie przysz³ych studentów,
ale i dadz¹ wykszta³cenie zachowuj¹ce
wysokie standardy nauczania.
Kilka lat temu ten sam problem mieli
nauczyciele szkó³ ponadgimnazjalnych
z rozpoczynaj¹cymi naukê absolwentami gimnazjów. W obecnej sytuacji maturzyci mog¹ dysponowaæ tylko tak¹
wiedz¹, jak¹ maj¹ okazjê poznaæ w zakresie obowi¹zuj¹cego programu i w
obowi¹zuj¹cych ilociach zajêæ. Nie
przyniesie tu dobrych efektów spychanie odpowiedzialnoci za obecny stan
rzeczy na uczniów i nauczycieli. Wielu
pracowników szkó³ robi wszystko, aby
wyposa¿yæ swych wychowanków w jak
najrozleglejsz¹ wiedzê i nauczyæ ich
metod uczenia siê. Widzimy to analizuj¹c wyniki, jakie osi¹gaj¹ uczniowie
poszczególnych szkó³ po zakoñczeniu
pierwszego roku studiów. Wydaje siê, ¿e
jest to najbardziej miarodajne ród³o informacji o poziomie kszta³cenia w danej szkole.
W dydaktyce, jak w ka¿dej innej
dziedzinie, nie da siê osi¹gn¹æ dobrych
efektów bez nak³adu pracy i rodków.
Przenoszenie odpowiedzialnoci za z³¹
edukacjê na ni¿sze poziomy kszta³cenia nie zaowocuje lepszymi wynikami
nauczania. Zakres i sposoby nauczania
ulegaj¹ ci¹g³ej modyfikacji i ewolucji.
Obecnie szanse na poprawienie efektywnoci nauczania stanowi¹ mo¿liwoci, jakie niesie ze sob¹ Internet  oczywicie pod warunkiem zastosowania
technik optymalizowanych z punktu
widzenia mechanizmów uczenia siê i
metodyki nauczania. Jest to zapewne

Co to jest matematyka stosowana?
Studenci WFTiMS uczêszczaj¹cy w roku akademickim 2002/2003 na zajêcia z
filozofii nauki (kierunek: matematyka stosowana, semestr 3. magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych), przedstawili swoje uwagi po lekturze rozdzia³u Matematyka stosowana z ksi¹¿ki Tomasza Bigaja Matematyka a wiat realny (Wydzia³ Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997). Poni¿ej zamieszczamy fragmenty kilku wypowiedzi.
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ardzo czêsto s³yszê pytanie: Co to
jest matematyka stosowana? I równie czêsto nie potrafiê na nie odpowie-

dzieæ tak, by w pe³ni zaspokoiæ ciekawoæ pytaj¹cego. Tote¿ nie bez powodu T. Bigaj, autor ksi¹¿ki Matematyka
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pracoch³onne, ale i bardzo op³acalne,
poniewa¿ ró¿ne formy aktywnie zdobywanej wiedzy sprzyjaj¹ jej lepszemu
przyswojeniu i utrwaleniu. Mimo i¿
kszta³cenie akademickie ma w pewnym
stopniu charakter elitarny, materia³y
dydaktyczne proponowane uczniom
musz¹ byæ atrakcyjne multimedialnie
(opieraj¹c siê na badaniach psychologicznych, jest to znakomity sposób aktywizacji ucznia). Dziêki temu przyszli
studenci, niezale¿nie od miejsca zamieszkania (warunkiem jest oczywicie
dostêp do Internetu) mog¹ poznaæ wiedzê w opracowaniu najlepszych specjalistów, w formie o wiele bardziej atrakcyjnej ni¿ bierne czytanie lub powtarzanie.
Wielu pracowników szkó³ wy¿szych,
znakomicie przygotowanych merytorycznie, dziêki zaanga¿owaniu w proces
dydaktyczny, wykorzystuj¹c najnowsze
interaktywne formy edukacyjne, osi¹ga
znakomite wyniki kszta³cenia i próbuje
pomagaæ studentom w odnalezieniu
swojego miejsca na uczelni.
Jak widaæ, obecny poziom matury nie
gwarantuje, ¿e przysz³y student posiada
wiedzê i umiejêtnoci w zakresie matematyki i fizyki na poziomie umo¿liwiaj¹cym studiowanie i szczêliwe ukoñczenie studiów. Konieczna jest tu nie
tylko systematyczna praca w³asna studenta, ale i stwarzanie mo¿liwoci wyrównywania i pog³êbiania wiedzy przez
szko³y wy¿sze.

Anita Tla³ka
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

a wiat realny, rozdzia³ traktuj¹cy o matematyce stosowanej rozpoczyna rozwa¿aniami dotycz¹cymi fenomenu
stosowalnoci matematyki.
Tzw. przeciêtny cz³owiek nie zdaje
sobie sprawy z tego, ¿e jest otoczony, a
wrêcz uzale¿niony od matematyki, ¿e
napotyka j¹ na ka¿dym kroku. Co wiêcej, nawet ten, kto uwa¿a siê za stuprocentowego humanistê, ma pewne
intuicyjne pojêcie o matematyce. Ka¿dy bowiem wie, co to jest kula, szecian, kwadrat, prostok¹t, ko³o  ka¿da
z tych nazw u¿yta w mowie potocznej
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