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DOBRE PRAKTYKI – „Matematyczne wsparcie” 
 

1. Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: 
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych 
badań zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

2. Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania: 
„Matematyczne wsparcie.” 
 

3. Cel działania: 

 Osiąganie wysokich wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym 
i rozszerzonym. 

 Doskonalenie umiejętności dokonywania przez ucznia ewaluacji własnej pracy. 

 Dbałość o efektywne kształcenie. 

 Podnoszenie jakości podejmowanych działań dydaktycznych. 

 Stworzenie narzędzia uwzględniającego jakościową analizę wyników egzaminów 
zewnętrznych. 

 
4. Rodzaj podjętego działania: 

Zespołowa analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki stanowią 
dla nas podstawę wypracowania efektywnych sposobów pracy z uczniem zdolnym 
i mającym trudności w nauce. Wymiana doświadczeń i jednolitość oddziaływań to mocna 
strona zespołu nauczycieli matematyki w naszej szkole. Od roku szkolnego 2009/2010 
tworzymy bank zadań egzaminacyjnych, który cały czas jest dostosowywany do 
obowiązującej podstawy programowej i wykonanej analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych. Zbiór zadań to 36 haseł na poziomie podstawowym i 17 na poziomie 
rozszerzonym, w których są gromadzone zadania zamknięte, zadania kodowane, zadania 
otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, w oparciu  
o materiały udostępnione przez CKE, OKE i Centralny Zespół Ekspertów 
Matematycznych (2010-2014). W tworzeniu zbioru zadań istotną rolę odgrywał udział 
nauczycieli w różnych formach doskonalenia, warsztatach i badaniach „Porównywalność 
oceniania i efekt egzaminatora”, które prowadził Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów 
Instytutu Badań Edukacyjnych na krajowej reprezentacyjnej próbie egzaminatorów 
matematyki. Nasz zbiór zadań został upowszechniony wśród nauczycieli matematyki 
współpracujących z Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu 
z siedzibą w Iłży. Jest wykorzystywany w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym.   
Podział zagadnień opracowanych w zbiorze jest ściśle związany z wynikami egzaminu 
maturalnego z matematyki w naszej szkole. Do utworzenia zbioru „Matematyczne 
wsparcie” wykorzystujemy analizę treści egzaminu, w tym zestawienie indywidualnych 
wyników uczniów poszczególnych klas, skalę staninową, analizę wyników zadań na 
poziomie klasy (podział na klasy realizujące poziom podstawowy  
i rozszerzony), kontekstową interpretację uzyskanych wyników oraz EWD ogólne, 
uzyskiwane z badań IBE i EWD szczegółowe obliczane za pomocą Kalkulatora EWD 100 
dla modeli maturalnych. 
Przygotowany zbiór kategoryzuje zadania ze względu na wartość wskaźnika łatwości. 
Każde opracowane zagadnienie zaczyna się od zadań bardzo łatwych, a następnie 
podwyższany jest stopień trudności, który przechodzi kolejno do zadań łatwych, 
umiarkowanie trudnych, trudnych i bardzo trudnych. Mając na uwadze możliwości 
indywidualne każdego ucznia oraz umiejętności matematycznego myślenia, każdy może 
przejść wszystkie poziomy lub pracować nad tymi, które sprawiają mu najwięcej kłopotów. 
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Bank zadań umożliwia diagnozę wybranych umiejętności ucznia sprawdzanych na 
egzaminie zewnętrznym z uwzględnieniem odpowiedniej struktury i formy zadań 
maturalnych, jak również ćwiczenie najsłabiej opanowanych umiejętności 
zaobserwowanych przez nauczycieli podczas analizy wyników egzaminu w cyklu rocznym 
oraz cyklach trzyletnich. 
Ponadto do wspomagania nauki matematyki w pracy ze zbiorem zadań stosujemy 
narzędzia technologii komunikacyjno – informacyjnej: platformę e-learningową Moodle, 
która w szybki sposób pozwala sprawdzić opanowanie umiejętności ucznia  
z wykorzystaniem zadań zamkniętych oraz program GeoGebra, który stał się pomocny  
w rozwiązywaniu zadań otwartych związanych z planimetrią, geometrią analityczną  
i stereometrią, szczególnie w tych zadaniach, w których sprawdzane jest tworzenie 
łańcucha argumentów i uzasadnianie jego poprawności przy rozumowaniu i argumentacji 
(zadania udowodnij/ wykaż, że). 
 

5. Efekty działania: 
Od 2010 roku wysokie wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym  
i rozszerzonym. Widoczny jest przyrost średnich wyników, a Edukacyjna Wartość Dodana 
osiąga coraz wyższy poziom (EWD 2010-2012 to +2,6  i  EWD 2012-2014 to +3,2). Dzięki 
tym wskaźnikom śledzone są zmiany w wynikach egzaminacyjnych i efektywności 
nauczania mierzonej EWD. Pozycja szkoły w wynikach z matematyki to prawa górna 
ćwiartka układu współrzędnych („szkoła sukcesu”) oznacza to, że osiągamy wysokie 
wyniki maturalne i wysoką efektywność naszej pracy. 
Średnie wyniki egzaminu maturalnego z matematyki są dużo wyższe od średnich wyników  
w województwie mazowieckim i w kraju. Natomiast w powiecie przysuskim jesteśmy 
szkołą z najwyższymi wynikami egzaminu maturalnego z matematyki pod względem 
zdawalności i uzyskanych wyników uczniów. Na poziomie podstawowym, często 
występują wyniki idealne tzn. 100%. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie 
rozszerzonym jest wybierany w naszej szkole najczęściej spośród przedmiotów 
dodatkowych i zawsze przez dużą liczbę uczniów. Istnieje wyraźna zależność między 
wyborem przedmiotu dodatkowego na maturze a decyzją o tym na jakiej uczelni 
uczniowie podejmują studia wyższe. Absolwenci dostają się na wybrane przez siebie 
kierunki studiów ścisłych i typowo technicznych, dobrze radząc sobie z przedmiotami 
matematycznymi. 
 

6. Rady i przestrogi: 
Aktywna i efektywna praca nauczycieli w zespole przedmiotowym, wymiana doświadczeń, 
jednolitość oddziaływań. Poszukiwanie skutecznych metod pracy w oparciu o wyniki 
badań edukacyjnych. Tworzenie banku zadań odpowiedniego dla własnej szkoły  
z uwzględnieniem kontekstowej interpretacji uzyskanych wyników w odniesieniu do 
wyników w województwie i w kraju. Organizacja próbnych egzaminów maturalnych, które 
umożliwiają monitorowanie podjętych działań i uzyskiwanie zaplanowanych efektów. 
Stosowanie holistycznej metody oceniania prac uczniów. Systematyczne prowadzenie 
zajęć dodatkowych wspierających i rozwijających potrzeby każdego ucznia. Niwelowanie 
niepowodzeń edukacyjnych i wspomaganie rozwoju ucznia. Ciągła autoocena i analiza 
elementów warsztatu pracy i efektów kształcenia. Ścisła współpraca z rodzicami uczniów 
w zakresie poprawy frekwencji i przygotowań do egzaminu maturalnego. 
Należy wystrzegać się rutynowych zachowań oraz dążenia tylko do wysokich wyników.  
W naszej pracy pamiętamy o tym, że wnioski wyciągnięte z analizy egzaminów 
zewnętrznych służą doskonaleniu warsztatu pracy, w taki sposób, żeby uczniowie mogli  
w lepszy sposób nabywać wiadomości i zdobywać umiejętności określone w podstawie 
programowej. Sukces powoduje wspólność oddziaływań nauczycieli, uczniów, rodziców 
oraz wsparcia dyrektora szkoły w tych działaniach. 
 

7. Dostępność informacji na temat podjętego działania: 
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 Strona internetowa szkoły. 

 Prezentacje multimedialne przedstawiane przez dyrektora szkoły podczas Rad 
Pedagogicznych i w czasie zebrań z rodzicami. 

 
8. Streszczenie: 

Analiza wyników egzaminu maturalnego oraz badania zewnętrzne i wewnętrzne 
prowadzone w naszej szkole przyczyniły się do zdiagnozowania słabych i mocnych stron 
uczniów oraz podjęcia działań mających na celu poprawę jakości rozwoju ucznia, 
nauczyciela i szkoły. 
Zespół nauczycieli matematyki przygotował wspólną koncepcję pracy opartą o wnioski  
z analiz wyników matur, która zaczęła się formować od momentu wprowadzenia 
obowiązkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym, czyli od roku szkolnego 
2009/2010 i do chwili obecnej prowadzimy zaplanowane i długoterminowe działania. Jest 
to wspólna praca nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców poddawana przede 
wszystkim ewaluacji cząstkowo – formatywnej prowadzonej w trakcie działań i na 
zakończenie każdego roku szkolnego. Przyczynia się do wprowadzenia na bieżąco zmian 
i modyfikowania wspólnej pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego 
ucznia.  
Stwarzamy optymalne warunki do uczenia się przy efektywnym wykorzystaniu pomocy 
dydaktycznych w procesie lekcyjnym. Motywujemy uczniów do nauki, lepszego 
przygotowania do egzaminu maturalnego, ćwiczymy umiejętności gospodarowania 
czasem i wyrabiania odporności na presję czasową. Pokazujemy konsekwencję 
nieprzemyślanych decyzji przez co zwiększamy odpowiedzialność uczniów za uzyskane 
wyniki. Rozwijamy umiejętności diagnostyczne nauczycieli.  
Nasze długoterminowe działania to wstępna diagnoza każdego ucznia uzyskana na 
podstawie wyników egzaminu maturalnego w części matematyczno – przyrodniczej  
z matematyki wraz z oceną z matematyki na zakończenie III etapu edukacyjnego, 
systematyczne prowadzenie zajęć dodatkowych, które dzielimy na: wyrównawcze, 
rozwijające zainteresowania i przygotowujące do egzaminu maturalnego  
z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uwzględniamy preferowany styl 
uczenia się dominujący w danej klasie, specyficzne potrzeby edukacyjne  uczniów oraz 
ich możliwości intelektualne. Doskonalimy umiejętności wymagane na egzaminie 
maturalnym z matematyki poprzez organizację badań zewnętrznych (matury próbne)  
i mikrobadania, które przeprowadzamy w połowie IV etapu edukacyjnego. 
Wykorzystujemy narzędzia technologii komunikacyjno – informacyjnej (tablicę 
interaktywną, platformę Moodle, program GeoGebra, Graph, pocztę elektroniczną). 
Ponadto nauczyciele doskonalą umiejętności oceniania osiągnięć uczniów uzyskując 
kwalifikacje egzaminatorów i stosując w swojej pracy zasady oceniania holistycznego  
i oceniania kształtującego. Współpracujemy z rodzicami w obszarze osiągania celów 
kształcenia, dostarczamy im wiedzy w jaki sposób można wspierać rozwój dziecka, żeby 
osiągnęło sukces na egzaminie maturalnym. 
Tworzymy zbiór zadań egzaminacyjnych z podziałem na hasła, które zostały 
wyodrębnione w oparciu o analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym, która dostarcza nam wiedzy umożliwiającej 
prognozowanie i planowanie osiągnięć uczniów naszej szkoły. 
Pracując z uczniami wybieramy te tematy, które wypadły według wskaźnika łatwości 
poniżej średniej. Jeśli zauważymy w wynikach matur próbnych, że inne zagadnienia 
wymagają dopracowania, mamy już gotowe narzędzie dla ucznia do zastosowania  
w danym obszarze. Ułatwia nam to również indywidualizację pracy poprzez wybór 
odpowiedniego materiału dla każdego ucznia z uwzględnieniem konkretnych jego 
problemów. 
Wskaźnikiem w doborze zadań jest analiza ilościowa i przede wszystkim jakościowa 
interpretacja treści wyników stanowiąca dla nas odpowiedź na pytanie jakie umiejętności 
opanowali uczniowie, jeśli uzyskali konkretny wynik na egzaminie. Do konstrukcji banku 
zadań w danym roku szkolnym wykorzystujemy zestawienie indywidualnych wyników 
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uczniów, skalę staninową oraz EWD dla szkoły i poszczególnych klas. Porównujemy 
również te same zagadnienia w kolejnych sesjach egzaminacyjnych monitorując 
zachodzące postępy lub ich brak. Kategoryzujemy zadania ze względu na wartość 
wskaźnika łatwości. Analizujemy rozkład wyników w szkole na tle rozkładu w kraju  
i województwie. Wykorzystujemy Kalkulator EWD 100 zawierający moduł maturalny ze 
skalą 100/15. Na początku przy diagnozie wstępnej przygotowujemy wykresy dla klas  
z rozkładem potencjału (wysoki, średni, niski) i rozkładem przewidywanych wyników.  
Na koniec naszej pracy otrzymujemy wykres EWD z wyników egzaminu maturalnego  
z matematyki dla klasy i całej szkoły, również w porównaniu między kolejnymi latami. 
Wskaźniki Edukacyjnej Wartości dodanej z roku na rok wzrastają. Stale osiągamy 
wysokie wyniki maturalne i coraz wyższą efektywność naszej pracy (EWD 2010-2012 to 
+2,6  i  EWD 2012-2014 to +3,2). 
Realizowane przez nas działania są dobrą praktyką nowatorskich rozwiązań 
edukacyjnych, osiągnięć organizacyjnych i metodycznych wspierających rozwój ucznia. 
 


