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Matura 2010 – Matematyka
Cz.1

P

owrót obowiązkowej matematyki na
egzaminie maturalnym po prawie 30 la−
tach to spora zmiana. W maju 2010 r. ma−
tematykę będą zdawać wszyscy przystę−
pujący do matury jako przedmiot obo−
wiązkowy. Tymczasem według międzyna−
rodowych badań edukacyjnych PISA (Pro−
gramme for International Student Assessment,
OECD), w dziedzinie matematyki polscy

uczniowie nie wypadają najlepiej – poniżej
średniej europejskiej. Należy jednak pamię−
tać, że w analizach porównawczych systemów
edukacyjnych w ramach Unii Europejskiej
matematyka stanowi obecnie bardzo ważny
element jako podstawowy czynnik warunku−
jący postęp naukowo−techniczny Europy („In−
formator o egzaminie maturalnym od roku
2010” CKE, Warszawa 2007).

Tab. 1. Standardy wymagań egzaminacyjnych – Matura 2010 – Matematyka

Zdający posiada umiejętności w zakresie:

Tab. 2. Propozycje zmian w systemie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i egzaminie
maturalnym („Gazeta Prawna” Nr 8 (2130)).
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Tymczasem polska szkoła często ciągle
uczy matematyki w sposób rutynowy i po−
wierzchowny. Wzory i formułki okazują się
nieprzydatne, gdy uczniowie mają rozwią−
zać matematyczny problem, z którym nigdy
wcześniej się nie zetknęli. Nawet proste za−
dania, jak na przykład wyliczenie średnich
opadów w roku, gdy na diagramie jest po−
dana suma opadów deszczu w kolejnych
miesiącach, może przysparzać sporo trudno−
ści. Natomiast na uczelni technicznej nie−
zbędne jest profesjonalne łączenie rzetelnej
wiedzy matematycznej i inżynierskiej. Daje
to doskonałą bazę do zostania świetnym in−
żynierem oraz bardzo dobrze rokuje przy−
szłej karierze naukowej i badawczej absol−
wenta. To właśnie umiejętności w zakresie
logicznego myślenia i argumentowania są
niezbędne naszym przyszłym studentom.
W ciągu ostatnich lat następowały stop−
niowe zmiany w standardach wymagań eg−
zaminacyjnych, stawiając na pierwszym pla−
nie osiągane umiejętności (tab.1).
Takie postrzeganie nauczania w zakresie
matematyki jest bardzo zbliżone do idei, któ−
re przyświecają Procesowi Bolońskiemu w
kształceniu na poziomie wyższym. Uczeń
ma rozumieć i stosować aparat mate−
matyczny, a nie tylko posiadać bierną
znajomość pewnego zasobu formuł ma−
tematycznych.
Planowane zmiany w sposobach kształ−
cenia na poziomie ponadgimnazjalnym
oraz na egzaminie maturalnym mają wydo−
bywać na pierwszy plan podstawowe cele
kształcenia uczniów – umiejętność modelo−
wania, myślenia strategicznego i rozumowa−
nia. O zdaniu matury będzie decydował
wynik tylko z trzech obowiązkowych przed−
miotów: języka polskiego, matematyki i ję−
zyka obcego. Natomiast egzaminy dodatko−
we będą brane pod uwagę przy rekrutacji na
studia. Co powinno spowodować, że egza−
min maturalny będzie sprawdzianem wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia stu−
diów wyższych (tab. 2).
Najprawdopodobniej docelowo wyniki
egzaminu będą podawane w postaci procen−
tów bez stawiania progów (podobnie jak w
przypadku egzaminów zewnętrznych na niż−
szych poziomach edukacji) – „zdał” lub „nie
zdał”. Nie jest to obecnie możliwe z dwóch
zasadniczych powodów. Podanie progu, od
którego egzamin uważa się za zdany, powo−
duje ustawienie wyższej poprzeczki w do−
stawaniu się na uczelnie wyższe, a tym sa−
mym w pewien sposób powoduje podnosze−
nie poziomu kształcenia na wyższym etapie
edukacji. Innymi słowy, prawdopodobnie
należałoby obniżyć poziom merytoryczny
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Tab. 3. Rok 2008 – najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym

·
·

prowadzonych zajęć. Dowodzi to też pośred−
nio niepełnej skuteczności obecnego proce−
su akredytacji, który sprowadza się teraz
przede wszystkim do spraw formalno−admi−
nistracyjnych, a nie merytorycznych. W nie−
dalekiej przyszłości czekają nas zmiany rów−
nież w tym zakresie. Najprawdopodobniej
zostanie wprowadzony system sprawdzia−
nów−egzaminów potwierdzających zdobyte
przez studentów umiejętności. Takie dzia−
łania prowadzone są (ze sporymi sukcesami
w podnoszeniu poziomu kształcenia) na
uczelniach w Stanach Zjednoczonych. In−
nym powodem, dla którego w przypadku eg−
zaminu maturalnego funkcjonuje próg zda−
walności, jest opinia społeczna. W Polsce,
pomimo zdecydowanego upowszechnienia
wykształcenia na poziomie średnim ogólno−
kształcącym, ranga tego egzaminu jest wy−
soka i utożsamiana z osiągnięciem pewne−
go progu dojrzałości. Tymczasem skoro co−
raz większa część populacji ma wykształce−
nie ponadgimnazjalne (w Polsce szkoły, w
których nauka kończy się maturą, każdego
roku wybiera nawet trzy czwarte uczniów
kończących gimnazja), celowo obniża się po−
ziom wiedzy, jaką należy posiadać, aby zdać
maturę. Bardzo negatywny wpływ na rangę
egzaminu maturalnego miała „amnestia ma−
turalna” i przeprowadzanie egzaminu co−
rocznie w inny sposób. Istnieje ryzyko,
że egzamin ten straci swój stabilny i presti−
żowy charakter.
Rok 2008 ma być rokiem przełomowym
między nowymi i starymi zasadami zdawa−
nia nowej matury (tab. 3).
Aby nie wywołać zapaści wyników
egzaminacyjnych oraz oswoić opinię
publiczną (w tym oczywiście uczniów)
z nowym obowiązkowym przedmio−
tem, należało znacząco obniżyć stan−
dardy
dardy. Maturę na poziomie podstawowym
musi mieć szansę zdać każdy uczeń – rów−
nież ten o zainteresowaniach tylko i wyłącz−
nie humanistycznych lub artystycznych.
Egzamin na poziomie podstawowym będzie
trwał 120 minut, a zadania egzaminacyjne
obejmą zakres wymagań dla poziomu pod−
stawowego. Na poziomie rozszerzonym bę−
dzie to egzamin trwający 180 minut, oparty
na treściach dla poziomu rozszerzonego,
z uwzględnieniem umiejętności wymaga−
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nych na poziomie podstawowym (tab. 4).
Prace egzaminacyjne nadal będą sprawdzać
i oceniać egzaminatorzy powołani przez dy−
rektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
na podstawie szczegółowych kryteriów jed−
nolitych na terenie całego kraju.
Co zatem będą musieli umieć maturzyści,
by poradzić sobie z tym przedmiotem? Aby
uzyskać 30% punktów na poziomie podsta−
wowym, czyli minimum, które gwarantuje
zdanie egzaminu, maturzysta będzie np.:
umiał zastosować pojęcie procentu w
obliczeniach, ale nie będzie posiadał
umiejętności rozłożenia liczby naturalnej
na czynniki pierwsze, czy wyznaczania
największego wspólnego dzielnika i naj−
mniejszej wspólnej wielokrotności pary
liczb naturalnych,

·
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odczytywał z wykresu funkcji: dziedzinę
i zbiór wartości, miejsca zerowe, ale nie
będzie wiedział, jak naszkicować wykres
funkcji f(x)=|x|,
wykorzystywał pojęcie układu współ−
rzędnych na płaszczyźnie (do na przykład
naszkicowania funkcji liniowej), ale nie
musi wiedzieć, czym jest wektor i jak
obliczyć jego współrzędne lub długość,
wiedział, jak obliczyć średnią arytme−
tyczną czy medianę, ale nie będzie znał
wzorów do zliczania obiektów w sytu−
acjach kombinatorycznych (np. pojęcie
permutacji).

Aby uzyskać wynik, który odpowiadał−
by ocenie dostatecznej, trzeba będzie pora−
dzić sobie z prostymi zadaniami, które
pokażą opanowanie w zakresie podstawo−
wym możliwości interpretacji tekstu mate−
matycznego, użycia prostych obiektów ma−
tematycznych, dobierania modeli matema−
tycznych i strategii opartych na prostym ro−
zumowaniu złożonym z niewielkiej liczby
kroków (oparte na nowych standardach
wymagań egzaminacyjnych). Egzamin na

Tab. 4. Treści, jakich nie będą sprawdzać zadania egzaminacyjne w roku 2008
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tym poziomie ma być gwarancją, że matu−
rzysta potrafi poprawnie odczytać wyciągi
bankowe, czy poradzić sobie w sytuacjach
życiowych wymagających prostych prze−
kształceń matematycznych (jak szacowanie
kosztów rat). Taka konstrukcja podstawy
merytorycznej egzaminu maturalnego daje
szansę nie tylko na zachowanie przyzwo−
itego poziomu zdawalności tego egzaminu,
ale urealnia również szanse opanowania
podstawowego zakresu wiadomości z ma−
tematyki przez niezainteresowanego nią
ucznia (tab. 4). Co z tego, że wymagania
zostaną postawione na wysokim poziomie,
jak i tak nikt z nauczycieli w przewidzia−
nej przez proces edukacyjny liczbie godzin
przeznaczonych na matematykę nie będzie
w stanie ich spełnić? Żeby rzeczywiście
podnieść poziom kształcenia, należałoby
zmienić bardzo wiele nie tylko w systemie
i sposobach kształcenia uczniów, ale rów−
nież i nauczycieli. Musiałby się też niezwy−
kle zmienić stosunek większości społeczeń−
stwa nie tyle do znaczenia zdobywania
i liczby zdobytych dyplomów, co do ich
jakości (wyk. 1, 2).
Radykalne zmiany w świadomości więk−
szości Polaków, jakie zaszły w ciągu ostat−
nich dwudziestu lat, powodują, że zdobyta
wiedza nie jest postrzegana jako osiągnię−
cie życiowe. Na razie nie zanosi się też na
to, aby w bliższej lub dalszej przyszłości
mogło to ulec zmianie. W tej chwili roz−
ważania na temat autorytetów i wzorców
intelektualnych nie docierają do znacznej
części przyszłych studentów. Niestety – nie
jest to oferta atrakcyjna medialnie oraz
utożsamiana z sukcesem. Nie można jed−
nak obrażać się na rzeczywistość, tylko pró−
bować ją w swoim otoczeniu jeśli nie zmie−
niać, to poprawiać. Ważnym elementem w
tych działaniach może być projekt „Wybie−
ram matematykę”, finansowany ze środków
Unii Europejskiej (PO Kapitał Ludzki)
i prowadzony przez Centralną Komisję Eg−
zaminacyjną. Członkami zespołu badaw−
czego jednego z podprojektów są pracow−
nicy Politechniki Gdańskiej (ze Studium
Nauczania Matematyki). Podprojekt ten ma
na celu po pierwsze popularyzację matema−
tyki jako niezbędnego kompendium wiedzy
w dobie otaczającego nas rozwoju techno−
logicznego i podkreślanie jej znaczenia
w zdobywaniu wykształcenia gwarantują−
cego sukces na rynku pracy. Po drugie ma
starać się pokazać matematykę jako najbar−
dziej oryginalny wśród tworów ludzkiego
ducha (Cyt.: „Nie może być wizji (…) głę−
bi prawdy bez filozofii, która uwzględnia
najdalsze abstrakcje – a powiązania takich

abstrakcji bada właśnie matematyka.” Al−
fred N. Whitehead – Nauka i świat współ−
czesny (1925, wydanie polskie 1987)) i uni−
wersalny język cywilizacji, w którym opa−
nowanie symbolicznego kanonu „tysiąca
słów” jest koniecznym składnikiem dobre−
go wykształcenia.
Szkoła, niezależnie od etapu kształcenia,
powinna jak najlepiej przekazywać kanon
wiedzy i umiejętności zmieniający się od−
powiednio do zmieniających się potrzeb
życia. Pamiętamy, że wkrótce najprawdopo−
dobniej dzieci w wieku 6 lat zostaną ucznia−
mi pierwszych klas szkoły podstawowej, a
maturzyści będą zdawali egzamin w wieku
18 lat. Nasi przyszli studenci będą o rok
młodsi od tegorocznych, a tym samym mniej
dojrzali. Nie ulega wątpliwości, że im wię−
cej lepszej wiedzy i umiejętności przekaże
się w toku 12 lat nauki, tym lepiej. Jakie są
jednak możliwości naszej edukacji (również
tej na poziomie wyższym)? Opierając się na
wspomnianych już badaniach PISA w zakre−
sie umiejętności matematycznych można po−
dać, że w 2003 r. nasi uczniowie zajęli trze−
cie miejsce wśród krajów z wynikami po−

43

niżej średniej OECD
OECD, a w 2006 r. zajęli
ostatnie – najniższe wśród krajów, które
znalazły się w grupie wyników śred−
nich
nich. Problem dla uczniów stanowi wyjście
poza znane sobie rutynowe sposoby postę−
powania, np. prowadzenie rozumowania po−
legającego na analizie i wyciąganiu z niej
wniosków oraz na projektowaniu strategii
postępowania.
Tacy właśnie uczniowie trafią do uczelni
wyższych, również technicznych. Niezależ−
nie od wymienionych czynników, będziemy
musieli stanąć „na wysokości zadania” i
działać tak, aby nasza uczelnia w dalszym
ciągu cieszyła się dobrą renomą i przycią−
gała najlepszych maturzystów, będziemy
musieli kształcić studentów w sposób nowo−
czesny, inny od dotychczas przyjętych ka−
nonów. Niezbędna tu jest nowoczesna dy−
daktyka i metodyka oraz dogłębna wiedza
z zakresu najnowszych trendów edukacyj−
nych w zakresie kształcenia na poziomie wy−
ższym.

Anita Dąbrowicz−Tlałka
Studium Nauczania Matematyki

Wyk. 1. „Jak Pan(i) sądzi, czy egzamin z matematyki na maturze powinni zdawać wszyscy
uczniowie, czy też tylko ci, którym jest to potrzebne ze względu na studia wyższe?” (CBOS
(BS/160/2001))

Wyk. 2. Badania ankietowe: Odsetek zwolenników obowiązku zdawania egzaminu z matema−
tyki na maturze wśród uczniów i studentów
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