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Egzaminy zewnętrzne mają istotne zna-
czenie dla systemu oświaty w Polsce1. Co 
roku ponad milion uczniów i absolwentów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych przystępuje do tych 
egzaminów, a ich wynik w coraz większym 
stopniu wpływa na dalszą ścieżkę eduka-
cyjną. Egzaminy umożliwiają sprawdzenie 
osiągnięć uczniów na zakończenie poszcze-
gólnych etapów nauczania, przy zapewnie-
niu porównywalności wyników w danym 
roku na poziomie krajowym i lokalnym. 
Wyniki egzaminów zewnętrznych przez 
swą funkcję informacyjną, diagnostyczną 

i ewaluacyjną mogą stanowić podstawę do 
doskonalenia systemu kształcenia na po-
szczególnych szczeblach zarządzania oświa-
tą. Egzaminom corocznie towarzyszy dys-
kusja o ich znaczeniu dla systemu oświaty, 
przy czym zwraca się uwagę na słabe wy-
niki z matematyki i przedmiotów zawo-
dowych. Zauważa się też, że egzaminy ze-
wnętrzne pomijają sprawdzanie ważnych 
umiejętności o charakterze społecznym 
oraz wpływają na nauczanie „pod testy”. 

System egzaminów zewnętrznych został 
wprowadzony w Polsce w ramach refor-
my systemu oświaty w 1999 r.2. Pierwsze 

Sprawdzanie osiągnięć szkolnych uczniów

System egzaminów zewnętrznych w oświacie

Obowiązujący system egzaminów zewnętrznych weryfikuje wiedzę i  umiejętności  
uczniów, usprawnia również rekrutację kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkół wyższych. Wymaga jednak podjęcia działań naprawczych, szczególnie 
w  zakresie standaryzacji testów egzaminacyjnych, ewaluacji systemu egzaminów 
i równego traktowania zdających na etapie wglądu do prac egzaminacyjnych. Wbu-
dowane w system mechanizmy kontrolne nie są bowiem w pełni skuteczne.

ANDRZEJ ZALESKI-EJGIERD

1 Rodzaje egzaminów zewnętrznych określone zostały w art. 9 ust. 1 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie 
oświaty (DzU.2004.256.2572 ze zm.); zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

2 Odpowiednie przepisy wprowadzono do ustawy o systemie oświaty z mocą obowiązującą od 1.01.1999 r. na 
podstawie art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 25.07.1998 r. (DzU.1998.117.759). 
Najistotniejsze zmiany przepisów dotyczących Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji  
egzaminacyjnych wprowadzono na podstawie: ustawy z 11.04.2007 r. – w odniesieniu do włącze-
nia egzaminów eksternistycznych do systemu egzaminów zewnętrznych (DzU.2007.80.542), ustawy 
z 19.03.2009 r. (DzU.2009.56.458 ze zm.) oraz ustawy z 19.08.2011 r. (DzU.2011.205.1206) – w odnie-
sieniu do wprowadzenia od 2012 r. zmienionej formuły egzaminów zewnętrznych.
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takie egzaminy przeprowadzono w 2002 r. 
dla całej populacji uczniów kończących 
szkołę podstawową i gimnazjum, nato-
miast pierwszy zewnętrzny egzamin ma-
turalny przeprowadzono w 2005 roku3.

Przygotowanie i przeprowadzenie egza-
minów koordynuje i nadzoruje Centralna 
Komisja Egzaminacyjna (CKE), która usta-
la arkusze egzaminacyjne i zasady egzami-
nów. Istotę systemu egzaminów zewnętrz-
nych stanowi oddzielenie procesu spraw-
dzania i oceniania osiągnięć uczniów od 
procesu kształcenia w szkołach, dzięki 
czemu możliwe jest uzyskanie porów-
nywalnej i obiektywnej oceny poziomu  
osiągnięć osób zdających w danym roku 
szkolnym. Poszczególne egzaminy są prze-
prowadzane w szkołach przez osiem okrę-
gowych komisji egzaminacyjnych (OKE)4. 
Prace uczniów są przekazywane do ośrod-
ków oceniania, w których zespoły egzami-
natorów zatrudnianych przez OKE spraw-
dzają i oceniają je zgodnie z ustalonymi 
centralnie procedurami.

O skali podejmowanych corocz-
nie przez CKE i OKE przedsięwzięć 

egzaminacyjnych świadczy fakt, że 
w 2014 r. sprawdzian w klasach VI szko-
ły podstawowej zdawało 339 365 uczniów, 
egzamin gimnazjalny 362 811 uczniów oraz 
egzamin maturalny 293 974 absolwentów5. 
Do obu części egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe przystąpi-
ło w czerwcu 2014 r. 151 646 absolwen-
tów szkół zawodowych, natomiast w roku 
szkolnym 2013/2014 do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie przy-
stąpiło 145 187 zdających6. 

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 
w CKE i w pięciu OKE (w Łomży, Krako-
wie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu) 
oraz w 16 zespołach publicznych szkół 
dla dzieci i młodzieży, czy egzaminy ze-
wnętrzne spełniają rolę mechanizmu we-
ryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. 
Ocenie poddano także sprawność wyko-
nania zadań przez CKE i OKE oraz spo-
sób i zakres wykorzystania egzaminów  
zewnętrznych do podnoszenia jakości 
kształcenia na poszczególnych poziomach 
zarządzania oświatą. Badaniami objęto 
lata 2009–20147.

3 W większości krajów europejskich szkoła średnia (drugiego stopnia) kończy się krajowym egzaminem, 
którego wynik stanowi również warunek dostania się do szkoły wyższej. W niektórych krajach, m.in. w Ho-
landii, Irlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii, tak jak w Polsce, organizuje się także egzaminy na zakończe-
nie kolejnych etapów edukacji; Euridice, Egzaminy ogólnokrajowe dla uczniów w Europie: cele, organiza-
cja oraz wykorzystanie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2010. 

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.02.1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji 
egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (DzU.1999.14.134 ze zm.).

5 Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014, CKE, s. 248; Osiągnięcia uczniów kończących 
szkolę podstawową w roku 2014, CKE, s. 3; Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014, CKE, s. 3.

6 Centralna Komisja Egzaminacyjna, Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwali-
fikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014, Warszawa, 30.09.2014, s. 4; Centralna Komisja Egza-
minacyjna, Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku 
szkolnym 2013/2014, Warszawa, 30.09.2014, s. 4.

7 W artykule wykorzystano ustalenia zawarte w Informacji o wynikach kontroli pt. System egzaminów  
zewnętrznych w oświacie, NIK, luty 2015 r., nr ewid. 200/2014/P/14/022/KNO oraz przedstawiono 
stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą.
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Przygotowanie  
testów egzaminacyjnych
Jednym z podstawowych warunków wła-
ściwego pomiaru wyników nauczania jest 
określenie precyzyjnych standardów 
przygotowania i stosowania testów stan-
daryzowanych oraz ich wykorzystania. 
Tymczasem w CKE w latach 2009–2014 
obowiązywało dziewięć różnych proce-
dur przygotowania materiałów egzami-
nacyjnych, które nie odpowiadały współ-
czesnym standardom konstrukcji testów8. 
Tym samym nie zapewniono jednolitości 
podejścia w procesie konstruowania testów 
w sytuacji braku wymogów dotyczących: 
koncepcji testów, planów testów, badań 
standaryzacyjnych (próbnych) testów czy 
określenia niezbędnych parametrów sta-
tystycznych, jakie ma spełniać narzędzie 
pomiaru osiągnięć szkolnych stosowane 
na egzaminach państwowych. 

W procesie konstruowania testów nie 
wykorzystywano teorii odpowiedzi na 
zadanie testowe (item response theory  
– IRT)9. Dopiero w  2013  r. zapisa-
no w „Procedurach przygotowywania 
zadań i testów oraz ustalania zestawów 
do przeprowadzania sprawdzianu i egza-
minów: gimnazjalnego, maturalnego oraz 

eksternistycznych w 2015 r.”, że istnie-
je możliwość włączenia zadań z banków 
zadań do opracowywanych na ten rok ar-
kuszy egzaminacyjnych. 

W powyższych procedurach przyjęto 
roczne wyprzedzenie standaryzacji arkusza 
egzaminacyjnego dla danego przedmiotu 
przed jego zastosowaniem. Celowe jest, 
z punktu widzenia obiektywizmu pomia-
ru, aby standaryzacja narzędzi stosowanych 
w egzaminach państwowych z przedmio-
tów obowiązkowych odbywała się nie na 
rok przed jego zastosowaniem, lecz ze zna-
cząco większym wyprzedzeniem (w litera-
turze przedmiotu przyjmuje się, że proces  
wytwarzania narzędzia diagnozy eduka-
cyjnej trwa zwykle dwa lata10). W proce-
durach CKE nie przewiduje się jednak 
ponowienia cyklu standaryzacji zadań/te-
stów, aby uzyskać pożądane ich parame-
try, w szczególności w sytuacji, gdy zada-
nia pozostawione po próbnym zastosowa-
niu poddano istotnym modyfikacjom lub 
gdy do testu wprowadzono nowe zadania11. 

W CKE przyjęto założenie jednej wer-
sji testów w całym kraju, co ma zapewnić 
bezstronność sytuacji (warunków) spraw-
dzania, bezpośrednią porównywalność eg-
zaminów i wnioskowanie o ich wynikach. 

8 O kwestii standardów testowania – por. B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP 2002 r.,  
wydanie trzecie, s. 270-271. 

9 M. Jakubowski, A. Pokropek: Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych,  
CKE 2009, s. 41-64; A. Jasińska, M. Modzelewski: Można inaczej. Wykorzystanie IRT do konstrukcji te-
stów osiągnięć szkolnych, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Regionalne i lokalne diagnozy eduka-
cyjne, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (dalej: PTDE), Kraków 2012, s. 157-168.

10 B. Niemierko: Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009,  
s. 74-75 i rozdz. III-V.

11 B. Niemierko wskazuje na trzykrotne zastosowanie terenowe (próbne) narzędzia pomiaru w procesie 
jego wytwarzania – tenże: Diagnostyka edukacyjna…, op.cit., s. 75. OKE w Warszawie i OKE w Jaworz-
nie próbnie zastosowały w czerwcu 2011 r. zlecony im przez CKE arkusz egzaminu gimnazjalnego z języ-
ka polskiego w 2012 r., którego zadania były odmienne od zadań użytych w arkuszu egzaminu przeprowa-
dzonego w kwietniu 2012 r.
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Jednak takie podejście utrudnia standa-
ryzację arkuszy egzaminacyjnych przed 
ich regulaminowym zastosowaniem (ze 
względu na zagrożenie przedwczesnym 
ujawnieniem treści zadań wobec przyję-
tych przez CKE procedur standaryzacji 
testów), sprzyja natomiast zjawisku oszu-
stwa egzaminacyjnego12. 

Przyjęcie zbyt krótkiego okresu standa-
ryzacji testów przed ich zastosowaniem na 
egzaminach spowodowało, że dobór próby 
był niereprezentatywny. W procedurach 
CKE określono w tym zakresie dobór ce-
lowy: liczebność uczniów biorących udział 
w próbnym zastosowaniu zadań podczas 
standaryzacji testów z obowiązkowych 
przedmiotów egzaminacyjnych na po-
ziomie nie mniejszym niż 200-250 osób 
dla każdej wersji testu, z uwzględnieniem 
szkół, które uzyskały w roku szkolnym po-
przedzającym standaryzację wynik zbli-
żony do średniego wyniku w kraju oraz 
warstw badawczych zależnych od liczby 
mieszkańców miejscowości, w których 

położone są szkoły. Tymczasem, w odnie-
sieniu do egzaminów krajowych niezbędny 
jest reprezentatywny (dostatecznie licz-
ny i losowy) dobór populacji uczniów do 
standaryzacji testów, dotyczący w szcze-
gólności obowiązkowych przedmiotów 
egzaminacyjnych (co najmniej języka pol-
skiego i matematyki)13.

Również z powodu obaw związanych 
z ujawnieniem zadań otwartych (tj. wy-
magających rozszerzonej odpowiedzi) nie 
standaryzowano ich, pozostawiając tworze-
nie i wartościowanie tych zdań wyłącznie 
„sędziom kompetentnym”14. Tymczasem 
ze względu na wagę tych zadań, mających 
istotny wpływ na rzetelność wyników po-
miaru, jak i liczbę punktów możliwych do 
uzyskania przez ucznia na egzaminie, po-
winny być one w całości poddane pełnej 
standaryzacji, aby zminimalizować zja-
wisko tak zwanego błędu pomiarowego15. 

W procedurach nie wskazano na moż-
liwość dokonywania zmian w schemacie 
punktowania odpowiedzi zadań otwartych 

12 B. Niemierko: Diagnostyka edukacyjna…, op.cit., s. 132-134, 240-241.
13 M. Jakubowski, A. Pokropek: Badając egzaminy…, op.cit., s. 74-92, 108, 142-143. Autorzy stwierdzają, 

że liczebność ogólna próby populacji uczniów w Polsce powinna być określona na poziomie 3-6 tysięcy 
uczniów w nie mniej niż 80-100 szkołach, przy czym dokładne jej określenie jest uzależnione od specyfiki 
danego badania. Możliwe jest również badanie edukacyjne prowadzone na niewielkich grupach uczniów 
kilku klas/oddziałów lub szkół przy zastosowaniu narzędzi statystycznych. Badania na niewielkich pró-
bach mogą być podstawą do wyciągania wniosków, ale tylko wtedy, gdy próby zostały dobrane w pełni 
losowo. Jeśli badaniu poddano nawet kilkuset uczniów z kilku szkół, które wybrane zostały nielosowo, to 
wnioski ani nie mogą być poddane testom statystycznym, ani też nie powinny być uogólniane poza grupę 
uczniów poddaną badaniu. 

 Na potrzebę reprezentatywnego doboru próby uczniów stosowanej do standaryzacji arkuszy egzamina-
cyjnych zwrócił uwagę B. Niemierko, podkreślając, że próby te mogą być wykorzystywane do zrównywania  
wyników egzaminów. Zob. B. Niemierko: Zrównywanie wyników sprawdzianu 2005 do wyników spraw-
dzianu 2003 metodą ekwicentylową, [w:] „Egzamin. Biuletyn Badawczy CKE” nr 10/2007, s. 97,  
<archiwum.cke.edu.pl /images/stories/badania/biul_10_a.pdf>.

14 Osoby mające dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe w danym obszarze, nauczyciele akademiccy, eg-
zaminatorzy, nauczyciele przedmiotów szkolnych. 

15 B. Niemierko: Jawne i ukryte błędy pomiaru dydaktycznego, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.),  
Regionalne i lokalne diagnozy..., op. cit., s. 37-50.
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po przeprowadzeniu egzaminów. Niemniej 
jednak pracownicy CKE i OKE, po spraw-
dzeniu wybranych prac zdających, uzgad-
niali i uzupełniali ostateczne schematy 
punktowania odpowiedzi zadań otwartych 
po przeprowadzeniu egzaminów a przed 
sprawdzeniem prac przez egzaminatorów. 
Sytuacja ta wynikała z braku standaryzacji 
zadań otwartych, wymagających rozsze-
rzonej odpowiedzi, co powinno być zasa-
dą w przypadku egzaminów doniosłych16. 
Brak sprawdzenia zadań tego typu w pro-
cesie standaryzacji na statystycznie dobra-
nej grupie uczniów powoduje, że osoby 
opracowujące takie zadania („sędziowie 
kompetentni”), nie dysponują w procesie 
ich przygotowania odpowiednim wachla-
rzem możliwych autentycznych odpowie-
dzi uczniów, które, po ich skategoryzowa-
niu, pozwoliłyby na stworzenie (skalowa-
nie i punktowanie) rzetelnego schematu 
(modelu) odpowiedzi. Powyższe podej-
ście powoduje również ryzyko popełnie-
nia błędów17. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
w ograniczonym stopniu sprawowała nad-
zór nad OKE w odniesieniu do działań 
związanych z opracowywaniem propo-
zycji zestawów zadań, pytań i testów do 
sprawdzianu i egzaminów, a także z prze-
prowadzaniem egzaminów i ocenianiem 
przez OKE prac egzaminacyjnych w celu 

zapewnienia jednolitości i jakości działań 
wykonywanych przez OKE oraz porówny-
walności wyników egzaminów, do czego 
była zobligowana wymogami art. 9a ust. 2 
pkt 6 ustawy o systemie oświaty. 

Sprawdzanie prac zdających 
przez egzaminatorów
W latach 2009–2014 obowiązywały 
„Procedury sprawdzania i oceniania przez 
egzaminatorów prac sprawdzianu, egzami-
nu gimnazjalnego i egzaminu maturalne-
go”, zatwierdzone przez dyrektora CKE, 
po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorami 
OKE w latach: 2008, 2010, 2012 i 2014. 
Prace egzaminacyjne oceniali egzaminato-
rzy powołani przez dyrektora OKE, dzia-
łający w zespole egzaminatorów, na pod-
stawie kluczy i schematów punktowania 
przekazanych przez CKE. 

Podczas oceniania prac egzaminacyjnych 
występowały błędy w stosowaniu sche-
matu (modelu) odpowiedzi zadań otwar-
tych. Wynikało to między innymi z braku 
ewaluacji pracy egzaminatorów przez CKE 
oraz obniżanego w kolejnych latach wskaź-
nika procentowego arkuszy sprawdzonych 
przez egzaminatorów, które poddawano 
ponownej weryfikacji. CKE nie monito-
rowała rzetelności oceniania prac uczniów 
przez egzaminatorów w ramach ewalu-
acji egzaminów, co miało miejsce przed 

16 Egzamin doniosły („wysokich stawek”) to egzamin, w którym, w przeciwieństwie do egzaminu powsze-
dniego („niskich stawek”), znaczenie informacji o wyniku ucznia (dla jego dalszej kariery) jest większe niż 
znaczenie komentarza dydaktycznego. Przykładem pierwszego może być egzamin maturalny, natomiast 
drugiego egzaminy wewnątrzszkolne – por. B. Niemierko, Ocenianie szkolne..., op. cit., s. 252-279.

17 W propozycjach oceniania przekazanych egzaminatorom jęz. polskiego w 2014 r., w przykładowej odpo-
wiedzi na zadanie rozszerzonej odpowiedzi (rozprawka – zadanie 22.) popełniono błąd logiczno-językowy 
(pleonazm): „spadać w dół”; zob. Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2013/2014. Część humanistyczna.  
Język polski. Odpowiedzi i propozycje oceniania zadań. […], CKE, kwiecień 2014 r.
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2009 r., to jest przed okresem objętym 
kontrolą NIK18. 

W latach 2009–2014 (do 31 marca) 
z ewidencji egzaminatorów wykreślono 
520 osób, w tym jedynie trzy osoby z po-
wodu nieprzestrzegania przepisów doty-
czących przeprowadzania i oceniania eg-
zaminów19. 

Normy zaliczenia obowiązkowych 
egzaminów maturalnych
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że 
obowiązujący próg 30% punktów, jako 
norma zdawalności egzaminu maturalne-
go z przedmiotów obowiązkowych, umoż-
liwiający uczniom uzyskanie świadectwa 
dojrzałości i podjęcie dalszego kształcenia 
w szkołach wyższych, jest ustalony na zbyt 
niskim poziomie. Taka norma dla egzami-
nów państwowych może wpływać demo-
tywująco na uczniów i utrudniać działal-
ność wychowawczo-dydaktyczną szkoły. 
Jej utrzymanie może w dalszej perspek-
tywie sprzyjać obniżeniu społecznej rangi 
wykształcenia. 

Waga problemu i jego skutki są dostrze-
gane w literaturze przedmiotu. B. Nie-
mierko stwierdza, że „stosowana w Polsce 

norma 30% pozwala uczniowi pominąć 
ponad dwie trzecie zakresu programo-
wego, w tym często kluczowe umiejęt-
ności. […]. Egzamin, w którym norma 
jakościowa (wykaz treści) jest ambit-
na, a normę ilościową obniżono do 30% 
punktów, wykazuje trafność fasadową 
– pozorowanie wymagań, które uspokaja  
opinię publiczną. To, że większość wyma-
gań programowych (standardów egzami-
nacyjnych) jest przez większość uczniów 
niespełniona, uchodzi uwadze niespecja-
listów pomiaru. Wytwarzane są złudze-
nia pozwalające zachować wyobrażenia 
o szerokim zakresie umiejętności i wia-
domości uczniów”20. 

W latach 2004–2013 zdawalność eg-
zaminu zawodowego kształtowała się od 
56,4% (w 2007 r.) do 67,5% (w 2011 r.), 
natomiast egzaminu maturalnego z przed-
miotów obowiązkowych na poziomie 
podstawowym – od 75,5% (w 2011 r.) 
do 90% (w 2007 r.). Po podwyższeniu 
normy z 30% do 50% – według symula-
cyjnego wyliczenia CKE – zdawalność 
egzaminu z języka polskiego i matema-
tyki obniżyłaby się przeciętnie od około 
20% do ponad 30%21.

18 Centralna Komisja Egzaminacyjna nie nadzorowała prac OKE związanych ze szkoleniami egzaminatorów i kan-
dydatów na egzaminatorów oraz nie przeprowadzała ewaluacji egzaminów i nie opracowywała corocznych 
sprawozdań z prowadzonej ewaluacji, co wynikało odpowiednio z § 3 pkt 10 oraz z § 3 pkt 2 i 4 statutu CKE.

19 Na dzień 31.03.2014 r. w ewidencjach egzaminatorów prowadzonych przez okręgowe komisje egzamina-
cyjne znajdowało się 182 315 egzaminatorów. 

20 B. Niemierko: Jawne i ukryte błędy pomiaru..., op.cit., s. 45-46. Dla porównania zdający zalicza egzamin 
zawodowy, jeżeli uzyskał z części teoretycznej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, nato-
miast z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. K. Stróżyński pisze wręcz, 
że 30% próg zdawalności matury jest groteskowy, kompromitujący da polskiej oświaty, zaciera w szko-
łach normalną interpretację progów liczbowych, jest szkodliwy psychologicznie, skutkuje podświadomym 
obniżeniem wymagań w dorosłym życiu – por. Między policzalnym a niepoliczalnym. Pedagogiczny spacer 
po linie, „Dyrektor Szkoły” nr 5 (257), maj 2015, s. 58.

21 Przy założeniu, że w przypadku jęz. polskiego, matematyki i jęz. angielskiego zdawalność jest liczona dla 
absolwentów danego roku szkolnego, którzy zdawali dany przedmiot jako obowiązkowy.
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Rektorzy uczelni publicznych wskaza-
li22, że egzamin maturalny, który zastąpił 
egzamin wstępny na studia wyższe, nie 
jest właściwym potwierdzeniem wie-
dzy i umiejętności kandydatów na stu-
dia. Przygotowanie merytoryczne absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych do 
podjęcia studiów wyższych pozytyw-
nie oceniło jedynie 11 rektorów, nato-
miast 26 wyraziło ocenę negatywną23. 
Niemniej jednak, z uwagi na niż demogra-
ficzny, w roku akademickim 2013/2014 
na wybrane do badania przez Najwyższą 
Izbę Kontroli kierunki studiów: mate-
matykę, chemię, fizykę24, filologię pol-
ską, historię, geografię oraz prawo i kie-
runki ekonomiczne przyjęto 2955 osób 
(13,3%)25 spośród ogółem 25 735 absol-
wentów, którzy z powyższych przedmio-
tów (uwzględnianych także na kierunku  
prawo i na kierunkach ekonomicznych) 
uzyskali na poziomie podstawowym 
wynik zaledwie w przedziale od 30% 
do 49%. 

Zdaniem rektorów, w systemie eg-
zaminów zewnętrznych, aby spełniały 
one lepiej funkcję selekcyjną, należałoby 

wprowadzić zmiany polegające na: zwięk-
szeniu udziału przedstawicieli głównych 
uczelni publicznych w tworzeniu założeń 
i przygotowywaniu egzaminu matural-
nego, podwyższeniu progu zdawalności  
przedmiotów maturalnych do minimum 
50%, ograniczeniu zadań zamkniętych 
na rzecz otwartych oraz docenieniu kre-
atywności i nieschematycznych rozwią-
zań zadań.

W badaniu ankietowym przeprowa-
dzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w trakcie kontroli, spośród 234 nauczy-
cieli przedmiotów maturalnych, którzy 
wypełnili ankietę, 202 (86%) stwierdzi-
ło, że 30% norma zdawalności obowiąz-
kowych przedmiotów maturalnych na po-
ziomie podstawowym jest zbyt niska26.

Porównywalność wyników 
egzaminów zewnętrznych
W polskim systemie egzaminów ze-
wnętrznych nie wprowadzono mecha-
nizmu umożliwiającego coroczne zrów-
nywanie ich wyników, co uniemożliwia 
przedstawienie długofalowych tenden-
cji skuteczności edukacyjnej w kraju oraz 

22 Informacje uzyskane od rektorów 40 uczelni publicznych (uniwersytetów, w tym ekonomicznych, politech-
nik i akademii) na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 

23 W trzech przypadkach uczelnie nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi. Art. 169 ust. 3 ustawy 
z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU.2012.572 ze zm.) stanowi, że podstawą przyjęcia 
na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego. Senat 
uczelni ustala, w drodze uchwały, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na stu-
dia. W opinii 39 spośród 40 rektorów, przyjęcie na studia w zmienionym trybie usprawniło rekrutację pod 
względem organizacyjnym i wpłynęło na obniżenie kosztów tego procesu.

24 Z uwzględnieniem kierunków: matematyka stosowana, chemia budowlana i chemiczna, technologia che-
miczna, fizyka techniczna i medyczna.

25 W wyliczeniu pomniejszono ogólną liczbę studentów o 3473 osoby z Politechniki Warszawskiej i Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i niektórych uczelni (część kierunków), które nie przyjmowały kandy-
datów w wymienionym przedziale.

26 W badaniu ankietowym wzięło udział 536 spośród 610 nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów 
egzaminacyjnych. 
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monitorowanie egzaminów pod względem 
pomiarowym27. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie 
planowała i nie podejmowała systemo-
wych działań służących porównywalno-
ści wieloletniej (podłużnej) wyników te-
stowania28. Nie współpracowała również 
w badanym okresie z Instytutem Badań 
Edukacyjnych w Warszawie, który pro-
wadzi projekt pn. „Porównywalne wyniki  
 egzaminacyjne”29, z wyjątkiem przekazy-
wania baz danych o wynikach egzaminów. 
Badanie to, co podkreśla się w literaturze 
przedmiotu, ma charakter naukowy i choć 
informacje z niego płynące są cenne dla 
systemu oświaty, to nie może ono zastąpić 
odpowiednich rozwiązań systemowych30.

Tymczasem proces zrównywania, po-
dobnie jak w innych krajowych systemach 
egzaminowania, powinien odbywać się już 
na etapie tworzenia testów i przeprowa-
dzania egzaminów. Brak powyższego me-
chanizmu nie pozwala na monitorowanie 

poziomu osiągnięć uczniów w wieloletnim 
okresie w skali kraju, jednostek samorządu 
terytorialnego czy poszczególnych szkół. 
Uniemożliwia również obserwację i war-
tościowanie skutków reform programo-
wych i organizacyjnych wprowadzonych 
w systemie oświaty. 

Obecne przedstawianie rezultatów eg-
zaminu maturalnego, wobec braku porów-
nywalności wyników z kolejnych lat, budzi 
wiele wątpliwości. Maturzyści z różnych lat 
szkolnych, ubiegając się o indeks do szkół 
wyższych w tym samym roku, wykazu-
ją się na świadectwach wynikami, które 
obciążone są efektem wahania trudno-
ści arkuszy egzaminacyjnych31. W sytu-
acji, w której wyniki egzaminów z różnych 
lat (i edycji w danym roku) z poszczegól-
nych przedmiotów maturalnych są niepo-
równywalne, istotnym czynnikiem mają-
cym wpływ na przyjęcie na dany kierunek  
studiów jest rok uzyskania świadectwa 
dojrzałości.

27 Osiągnięcia egzaminacyjne uczniów w poszczególnych województwach, powiatach, gminach czy szkołach 
są obecnie porównywalne w skali staninowej publikowanej przez CKE, wykazującej względny wzrost lub 
spadek wyników. Jednak staniny dla kraju obliczane są corocznie, a ich średnia zawsze wyniesie 5 punk-
tów, stąd też nie można określić postępu osiągnięć uczniów na poziomie kraju – por. B. Niemierko: Zrów-
nywanie wyników sprawdzianu 2005 do wyników sprawdzianu 2003 metodą..., op.cit., s. 87.

 Skala staninowa (od ang. standard nine) jest skalą dziewięciostopniową, którą tworzy się przez upo-
rządkowanie wyników surowych od wyniku najniższego do najwyższego i podzielenie ich na 9 przedzia-
łów, które kolejno zawierają: 4% wyników najniższych, 7% wyników bardzo niskich, 12% wyników niskich,  
17% wyników niżej średnich, 20% wyników średnich oraz analogicznie w górę 17% wyników wyżej średnich,  
12% wyników wysokich, 7% wyników bardzo wysokich i 4% wyników najwyższych. 

28 Zrównywanie wyników egzaminów, [w:] „Egzamin. Biuletyn Badawczy CKE” nr 10/2007, gdzie opubliko-
wano wyniki badań pilotażowych CKE podejmowanych w latach 2004–2005 dla sprawdzianu oraz pod-
stawy teoretyczne zrównywania wyników, w tym w warunkach polskich. O znaczeniu zrównywania wyni-
ków pisali w powyższym periodyku m.in.: B. Niemierko: Zrównywanie wyników sprawdzianu 2005 do wyni-
ków sprawdzianu 2003 metodą..., s. 97-98; H. Szaleniec: Na początku drogi zrównywania wyników egzami-
nu pomiędzy latami, s. 6-7 oraz tenże w artykule Możliwości wykorzystania zrównanych wyników egzaminu 
gimnazjalnego w szkolnej diagnozie, [w:] Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, op.cit. s. 59-69.

29 <www.pwe.ibe.edu.pls>
30 A. Pokropek, B. Kondratek: Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania,  

[w:] „Edukacja” nr 4/2012, s. 70-71.
31 A. Pokropek: Matura z języka polskiego, op.cit., s. 448-449.
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Wgląd do prac  
i zmiana wyniku egzaminu
Centralna Komisja Egzaminacyjna nie 
opracowała – w ramach swych kompe-
tencji koordynacyjnych i nadzorczych wy-
nikających z art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy 
o systemie oświaty – wraz z okręgowymi 
komisjami egzaminacyjnymi jednolitych 
procedur wglądu zdających do prac egza-
minacyjnych32, a także ponownego usta-
lania wyniku egzaminu33. 

W badanym przez NIK okresie dwie spo-
śród pięciu OKE: w Warszawie i Krakowie 
(do 2013 r.) nie opracowały procedur 
wglądu zdających do prac egzaminacyj-
nych. Procedurą zmiany wyników egza-
minów nie dysponowały natomiast OKE 
w Warszawie, Poznaniu i Krakowie34, 
a OKE w Gdańsku i Łomży miały takie 
procedury (odpowiednio) od grudnia 
2010 r. i stycznia 2011 r. W przedmioto-
wych procedurach pomiędzy poszczegól-
nymi OKE istniały istotne różnice doty-
czące: okresu wglądu do pracy (6-12 mie-
sięcy), czasu przeznaczonego na wgląd 
(15-30 minut), możliwości sporządzania 
notatek oraz weryfikacji pracy przed jej 
udostępnieniem do wglądu lub po złoże-
niu wniosku o jej ponowną ocenę. W OKE 
w Warszawie nie uwzględniano wniosków 
o ponowną ocenę pracy. OKE na stronach 

internetowych nie informowały o możli-
wości wystąpienia z wnioskiem o wery-
fikację sprawdzonej i ocenionej pracy eg-
zaminacyjnej.

W latach 2009–2013 okręgowe komisje 
egzaminacyjne udostępniły zdającym do 
wglądu ogółem 47 348 arkuszy egzami-
nacyjnych, w tym 2280 – arkuszy spraw-
dzianu, 4930 – egzaminu gimnazjalnego, 
33 292 – egzaminu maturalnego i 6846 
– egzaminu zawodowego. CKE nie dys-
ponowała danymi o liczbie wymienio-
nych zdającym świadectw (zaświadczeń/ 
dyplomów). Co czwarta praca egzamina-
cyjna zweryfikowana przez okręgowe ko-
misje egzaminacyjne na wniosek zdającego 
wymagała zmiany wyniku i wydania no-
wego świadectwa (zaświadczenia/dyplo-
mu). W latach 2009–2013 na 40 266 prac 
egzaminacyjnych35 udostępnionych do 
wglądu zdającym 10 065 zostało ponow-
nie sprawdzonych na ich wniosek (25%), 
przy czym wyniki egzaminu zostały zmie-
nione w 2596 przypadkach (25,8% spraw-
dzonych prac). 

Wymiana dokumentów w OKE wyni-
kała przede wszystkim z nierzetelności  
sprawdzenia 2189 prac przez egzamina-
torów (84,3% prac powtórnie ocenio-
nych) oraz z oczywistych błędów i omy-
łek, między innymi w zliczaniu punktów 

32 Na wniosek zdającego, sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna jest udostępniana do wglądu w miej-
scu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej (§§ 50, 107 i 141 rozporządzenia w sprawie 
warunków i sposobu oceniania).

33 Kwestia zmiany wyniku egzaminu na podstawie wniosku zdającego o weryfikację pracy egzaminacyjnej 
nie została unormowana w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania. 

34 Od 2013 r. wprowadzono „wniosek o zmianę wyniku ocenionej pracy egzaminacyjnej”, w którym uwzględ-
niono możliwość wymiany świadectwa. 

35 Dotyczy siedmiu OKE, z wyłączeniem OKE w Warszawie, gdzie nie uwzględniano wniosków zdających 
o ponowną ocenę pracy. Informacje z OKE w Jaworznie, Wrocławiu (z wyłączeniem 2009 r. – utracone 
dane) i Łodzi uzyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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– 335 prac (15,7%). W obowiązujących 
procedurach OKE dotyczących zmiany  
wyniku egzaminu nie uwzględniono możli-
wości weryfikacji wszystkich prac ocenia-
nych przez egzaminatora, który nierzetel-
nie sprawdził pracę, co stało się następnie 
podstawą do zmiany wyniku egzaminu. 
Przyjmując, że w czasie sesji egzaminator 
sprawdza 50 prac (ze względu na typ eg-
zaminu egzaminator sprawdza przecięt-
nie od 50 do 80 arkuszy w trakcie sesji) 
oraz zakładając, że ten sam błąd egzami-
nator popełnia w sposób systematyczny, 
podaną liczbę nierzetelnie wypunktowa-
nych prac (2189) należałoby szacunkowo 
zwielokrotnić do 109 tys. prac.

Wykorzystywanie wyników 
egzaminów zewnętrznych
Działania CKE i OKE

CKE w nieznacznym zakresie oddziały-
wała na jakość kształcenia przez organi-
zowanie badań i analiz w dziedzinie oce-
niania i egzaminowania uwzględniających 
osiągnięcia uczniów i ich uwarunkowania. 
Przygotowywane corocznie dla ministra 
edukacji narodowej sprawozdania o pozio-
mie osiągnięć uczniów na poszczególnych 
etapach kształcenia nie stanowiły pełno-
wartościowej informacji. Koncentrowały 
się wyłącznie na przedstawieniu wyników 
egzaminów w danym roku szkolnym, bez 
analizy tendencji. 

Sprawozdania w obecnym kształcie 
nie przedstawiają istotnej wartości dla 
kształtowania polityki oświatowej pań-
stwa. Wpływa na to między innymi brak 
analiz, wynikający z nieskorzystania z ist-
niejącej od 2005 r. możliwości powoływa-
nia przez kolejnych dyrektorów CKE Rady 
Naukowej, do której zadań – zgodnie z § 6 
ust 3 pkt 1 statutu CKE – należało przepro-
wadzanie takich analiz. W sprawozdaniach 
brakuje zwłaszcza analizy i oceny zasadni-
czych kompetencji uczniów na poszcze-
gólnych etapach edukacji oraz wskazania, 
jakie czynniki i z jakim nasileniem wpły-
wają na wyniki egzaminów zewnętrznych. 
W rezultacie nie dostarczają one informa-
cji o charakterze przekrojowym (porów-
nanie osiągnięć egzaminacyjnych uczniów 
pomiędzy poszczególnymi etapami edu-
kacji) ani długofalowym (w kolejnych la-
tach szkolnych). Wynikało to z braku po-
równywalności (zrównywania) przez CKE 
wyników egzaminów w kolejnych latach 
oraz nieprowadzenia okresowych (np. co 
dwa lub trzy lata) równoległych z egzami-
nami sparametryzowanych badań nad uwa-
runkowaniami osiągnięć egzaminacyjnych 
uczniów. Badania takie, przeprowadzane 
na reprezentatywnej grupie uczniów, po-
zwoliłyby rozpoznać kontekst osiągnięć 
egzaminacyjnych uczniów, z uwzględnie-
niem uwarunkowań indywidualnych, śro-
dowiskowych i szkolnych36. 

36 O jakości kształcenia nie można wnioskować wyłącznie na podstawie jego wyników. Jakość kształcenia tłu-
maczy tylko ¼ końcowych osiągnięć ucznia, podczas gdy wstępna charakterystyka poznawcza i emocjona-
lna ucznia wyjaśnia około ½ osiągnięć – B. Niemierko: Perspektywy badań psychologicznych, dydaktycznych, 
socjologicznych wspomagających system egzaminowania zewnętrznego, Biuletyn Badawczy CKE 1/2004, s. 6.

 W badaniach PISA (ang. Programme for International Student Assessment) uczniowie wypełniają kwe-
stionariusz o sobie, swoich warunkach uczenia się w domu i w szkole, stosunku do przedmiotu i strate-
giach uczenia się, korzystaniu z Internetu i komputera. Dyrektor szkoły wypełniał kwestionariusz dotyczący
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Skontrolowane OKE nie organizowały 
systematycznego doskonalenia (kursów 
i warsztatów) z zakresu analizy i wyko-
rzystywania wyników egzaminów, adre-
sowanych do organów prowadzących szko-
ły. W trzech OKE (Warszawa, Kraków 
i Poznań) przedstawiciele jednostek sa-
morządu terytorialnego (JST) byli przede 
wszystkim zapraszani na spotkania o cha-
rakterze informacyjnym, organizowane 
przez OKE dla dyrektorów szkół, doty-
czące oceny i analizy wyników egzami-
nów zewnętrznych. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, 
system egzaminów zewnętrznych powi-
nien również wyraźnie spełniać funk-
cję ewaluacyjną, związaną z kształto-
waniem polityki oświatowej, zwłasz-
cza w sytuacji gdy wydatki na oświatę 
i wychowanie wyniosły w 2014 r. ogó-
łem 64,7 mld zł. Dotychczas nie doko-
nano publicznie dostępnej oceny jako-
ści kształcenia w Polsce na poszczegól-
nych etapach edukacji, pomimo moż-
liwości, jakie wynikają z bazy danych:  
systemu egzaminów zewnętrznych, sys-
temu nadzoru pedagogicznego prowa-
dzonego od 2009 r. przez kuratorów 
oświaty w formie ewaluacji zewnętrz-
nej oraz dostępnych wskaźników eduka-
cyjnej wartości dodanej (EWD), a ostat-
nio porównywalnych wyników egzami-
nacyjnych (PWE).

Wykorzystywanie  
wyników egzaminów przez szkoły

Kuratorzy oświaty w latach szkolnych 
2009/2010–2013/2014 (do 31 marca 
2014 r.) w ramach ewaluacji zewnętrznej 
wysoko oceniali poziom spełniania przez 
szkoły wymagania wykorzystania wyni-
ków egzaminów zewnętrznych do pod-
noszenia jakości procesu nauczania. Na 
ogółem 2716 wydanych ocen dwie trzecie 
dotyczyło poziomów A i B (1745 – 64%), 
ponad jedna czwarta – C (766 – 28%), 
a jedynie 191 – D (7%) i 14 – E (0,5%)37. 

Tymczasem w skontrolowanych szko-
łach analizy wyników egzaminów ogra-
niczały się w większości wypadków do 
zestawienia danych o wynikach uczniów 
przekazanych przez właściwą terytorial-
nie OKE, wyznaczenia niektórych miar 
statystycznych wyników egzaminów, ze-
stawienia zdawalności i przystępowal-
ności do egzaminów maturalnych, oraz 
– w nielicznych szkołach – zaprezentowa-
nia trzyletnich wskaźników EWD38 szko-
ły zamiast wykorzystania tej metody do 
oszacowania różnicy między osiągnięcia-
mi poszczególnych absolwentów i ucznia-
mi rozpoczynającymi naukę. Nie dokony-
wano interpretacji jakościowej wyników 
egzaminów z uwzględnieniem uwarun-
kowań osiągnięć uczniów, w tym wpły-
wu czynników indywidualnych, środo-
wiskowych, a zwłaszcza pedagogicznych, 

 warunków pracy szkoły, jej autonomii finansowej, wynagradzania nauczycieli, doboru nauczycieli, progra-
mów i podręczników, stylu pracy nauczycieli i wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne. Również rodzi-
ce wypełniali kwestionariusz dotyczący m.in. możliwości wyboru szkoły przez dziecko, warunków uczenia 
się w domu, udzielanej mu pomocy i wspierania jego edukacji.

37 Informacje ministra edukacji narodowej, uzyskane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
38 Wskaźniki jednoroczne wykorzystywał w analizach od 2012 r. Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie 

Białostockiej (Gimnazjum).
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zależnych od szkoły. W rezultacie w szko-
łach nie określono możliwych przyczyn 
obniżania się lub wzrostu efektywności 
nauczania. Konsekwencją takiego podej-
ścia był niewystarczający zakres i sposób 
uwzględniania wyników egzaminów ze-
wnętrznych w dążeniu do doskonalenia 
systemu dydaktycznego szkół, a w szcze-
gólności kierowania rozwojem uczniów.

W badanych szkołach stwierdzono 
(z różnym nasileniem) następujące pro-
blemy: 
• Nierzetelne podejście do analiz wyni-

ków egzaminów lub brak pogłębionych 
analiz (we wszystkich szkołach).

• Niewykorzystywanie wyników egzami-
nów do doskonalenia systemu dydak-
tycznego (w 13 szkołach). 
Wnioski i rekomendacje sformułowa-
ne podczas analizy wyników egzami-
nów były wykorzystywane jedynie na 
poziomie działań nauczycieli, co powo-
dowało, że ze względu na swój przed-
miotowy charakter nie stanowiły one 
podstawy do podjęcia działań związa-
nych z doskonaleniem procesów eduka-
cyjnych w szkole (np. usprawnienie pro-
cesu nauczania, ukierunkowanie dosko-
nalenia nauczycieli na potrzeby szkoły, 
ewaluacja zagadnień istotnych dla szko-
ły, zmiany w wewnątrzszkolnym syste-
mie oceniania czy w szkolnym zestawie 
programów nauczania).

• Brak spójności wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania z przepisami prawa 
(w 7 szkołach). Wewnątrzszkolne zasady 
oceniania nie zostały poddane aktualiza-
cji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa bądź nie opracowano wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowa-
nego programu nauczania; stwierdzono 

również przypadki traktowania oceny 
„celującej” jako nadprogramowej i nie-
określenia w statucie szkoły sposobu 
uzasadniania przez nauczycieli ustalo-
nej oceny.

• Brak systemowego podejścia do do-
skonalenia zawodowego nauczycieli 
(w 12 szkołach).
W części szkół stwierdzono niski odse-
tek nauczycieli przedmiotów egzami-
nacyjnych, którzy uczestniczyli w kur-
sach doskonalenia z zakresu pomiaru 
dydaktycznego, diagnostyki edukacyj-
nej i EWD, a także niski poziom wyko-
rzystania środków finansowych prze-
kazanych przez organ prowadzący na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Szkoły odnotowujące regres wyników 
egzaminacyjnych i ujemne wskaźniki 
EWD nie korzystały z możliwości otrzy-
mania kompleksowego wsparcia ze stro-
ny wojewódzkich placówek doskonale-
nia nauczycieli.

• Nierzetelny lub/i nieskuteczny nadzór 
pedagogiczny (w 11 szkołach). 
Pomimo wieloletniego funkcjonowa-
nia systemu egzaminów nie wypraco-
wano w poszczególnych szkołach mo-
delu postępowania, który pozwoliłby 
na stwierdzenie o doskonaleniu pracy 
szkół na podstawie pogłębionych, traf-
nych analiz wyników egzaminów. O ile 
można stwierdzić, że w kolejnych la-
tach zespoły nauczycielskie pełniej ana-
lizują wykonanie zadań przez uczniów 
(wykorzystując kartoteki testów i wy-
magania podstawy programowej) oraz 
formułują coraz liczniejsze wnioski i re-
komendacje (nota bene głównie w sto-
sunku do uczniów), to brakuje ze stro-
ny dyrektorów szkół podsumowania 
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i syntetycznego spojrzenia z poziomu 
szkoły na mocne i słabe strony nauczania 
w powiązaniu z wynikami egzaminów. 
Należy zauważyć, że CKE nie wypełniła 

w kontrolowanym okresie wymogu art. 9a 
ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, 
stanowiącego, że do jej zadań należy przy-
gotowywanie i upowszechnianie progra-
mów doskonalenia nauczycieli w zakresie 
diagnozowania i oceniania. Ponadto więk-
szość jednostek samorządu terytorialne-
go prowadzących szkoły nie dysponowa-
ła kadrą przygotowaną do monitorowa-
nia i analizowania wyników egzaminów, 
aby udzielać szkołom uzyskującym niskie 
wyniki egzaminacyjne i ujemne wskaź-
niki EWD odpowiedniej do potrzeb po-
mocy, między innymi przez odpowiednie 
zwiększenie liczby godzin z przedmiotów 
egzaminacyjnych czy wzrost nakładów na 
zakup środków dydaktycznych na pod-
stawie uzasadnionego wniosku dyrektora 
szkoły. Niemniej jednak organy prowadzą-
ce przydzielały dodatkowe godziny zajęć 
także z własnej inicjatywy39. 

Podsumowanie
Funkcjonujący system egzaminów ze-
wnętrznych weryfikuje wiedzę i umie-
jętności uczniów, usprawnia również re-
krutację kandydatów do liceów i techni-
ków oraz szkół wyższych. Wymaga jednak 

podjęcia działań naprawczych, szczegól-
nie w dziedzinie przygotowania testów 
egzaminacyjnych oraz równego trakto-
wania zdających. Wbudowane w system 
mechanizmy kontrolne nie były w pełni 
skuteczne – w przypadku jednej czwartej 
prac zweryfikowanych na wniosek zdają-
cych konieczna była zmiana wyniku eg-
zaminów oraz wymiana świadectw. Nie 
wprowadzono również zasady ponowne-
go sprawdzania wszystkich prac ocenia-
nych przez egzaminatorów, którzy popeł-
nili błędy. 

System egzaminów zewnętrznych od po-
czątku funkcjonowania (1999 r.) nie został 
poddany całościowej zewnętrznej ocenie 
przez MEN40. CKE nie realizowała również 
statutowego zadania, którym jest corocz-
na ewaluacja egzaminów, w tym procesu 
przygotowywania materiałów egzamina-
cyjnych oraz przeprowadzania egzaminów 
i pracy egzaminatorów, pomimo że usta-
wowe zadanie inicjowania lub organizo-
wania badań, analiz i innowacji w dziedzi-
nie oceniania i egzaminowania pozwalało 
na zaplanowanie i podjęcie, przy zaanga-
żowaniu ekspertów zewnętrznych, wielo-
wymiarowych badań ewaluacyjnych. Nie 
dokonała także oceny oddziaływania eg-
zaminów na system oświaty, a w szczegól-
ności na kształcenie uczniów (tzw. efekt 
zwrotny egzaminów)41. Ewaluacja powinna 

39 Informacje od organów prowadzących szkoły uzyskano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
40 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
41 Efekt zwrotny egzaminów polega na oddziaływaniu egzaminów na treść i sposoby kształcenia. Efekt ten 

może być zarówno negatywny, jak i pozytywny, zamierzony bądź nieplanowany, uświadomiony lub nie, 
długotrwały bądź krótkotrwały, o silnym lub słabym charakterze. Por. E. Zawadowska-Kittel: Efekt zwrot-
ny (washback). Próba opisu zjawiska, [w:] The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language 
Studies. Roczniki Naukowe Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, nr 2/2012, s. 73, 81-84. 

 Zob. także Z. Lisiecka i W. Kozak: O potrzebie badań nad efektem zwrotnym egzaminu maturalnego z języka
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umożliwić doskonalenie systemu egza-
minów zewnętrznych; jest to szczególnie 
istotne w związku z występującym zjawi-
skiem „nauczania pod testy”.

System egzaminów zewnętrznych po-
winien spełniać funkcję diagnostyczno- 
-ewaluacyjną związaną z monitorowaniem 
i ewaluacją procesów edukacyjnych w szko-
łach, a następnie dostarczać rzetelnej i ade-
kwatnej informacji organom administracji 
publicznej odpowiedzialnym za kształto-
wanie polityki państwa w dziedzinie edu-
kacji. Należy zaznaczyć, że w Polsce nie ma 
publicznie dostępnej oceny jakości kształ-
cenia na poszczególnych etapach edukacji, 
pomimo możliwości wynikających z baz 
danych systemu egzaminów zewnętrz-
nych, systemu nadzoru pedagogicznego 
oraz analiz edukacyjnej wartości dodanej. 
Centralna Komisja Egzaminacyjna nie roz-
ważała niepewności pomiarowej egzami-
nów (błędu pomiaru), co powoduje, że ich 
wyniki, wbrew teorii pomiaru, są trakto-
wane punktowo lub procentowo (np. 60%), 
jako miara dokładna, a nie przedziałowo, 
jako oszacowanie (np. 55-65% z prawdo-
podobieństwem 95%). Sprzyja to komu-
nikatywności wyników egzaminów, na-
tomiast tworzy błędne przekonanie o ich 
precyzji (jednoznaczności). 

W latach 2009–2014 CKE w nieznacz-
nym zakresie oddziaływała na jakość 
kształcenia przez organizowanie badań 
i analiz w dziedzinie oceniania i egza-
minowania. Należy również wskazać na 

brak stabilizacji i ciągłości w zarządzaniu 
Centralną Komisją Egzaminacyjną – od jej 
powołania w 1999 r. dokonano jedenastu 
zmian na stanowisku dyrektora, w tym 
pięciu w latach 2009–2014.

Próg zdawalności egzaminów matural-
nych z przedmiotów obowiązkowych został 
określony na zbyt niskim poziomie (30%). 
Jego uzyskanie umożliwia uczniom otrzy-
manie świadectwa dojrzałości i podjęcie 
dalszego kształcenia w szkołach wyższych. 
Taka norma zdawalności egzaminów pań-
stwowych może wpływać demotywująco 
na uczniów i utrudniać działalność wycho-
wawczo-dydaktyczną szkoły. Jej utrzyma-
nie może w przyszłości sprzyjać obniżeniu 
społecznej rangi wykształcenia. 

W celu usprawnienia systemu egzami-
nów zewnętrznych konieczne jest podję-
cie przez ministra edukacji narodowej na-
stępujących działań:
• określenie funkcji egzaminów zewnętrz-

nych w systemie oświaty, w tym przede 
wszystkim funkcji diagnostyczno-ewa-
luacyjnej; należałoby tę funkcję jedno-
znacznie zdefiniować w ustawie o sys-
temie oświaty;

• umożliwienie uczniom (lub rodzicom), 
absolwentom i słuchaczom złożenia uza-
sadnionego wniosku o przeprowadze-
nie weryfikacji sprawdzonej i ocenio-
nej pracy egzaminacyjnej, a także okre-
ślenie uprawnień dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej do ustalenia no-
wego wyniku egzaminu w sytuacji, gdy 

 polskiego, „Ruch Pedagogiczny” nr 2/2014, s. 83-92. W artykule jest mowa o tym, że szkoły i nauczycie-
le odczuwają presję uczniów oraz rodziców, a także opinii publicznej, w kwestii osiągania jak najlepszych 
wyników podczas egzaminów zewnętrznych. Presja ta ogranicza realizację treści przyjętego programu 
nauczania i wpływa na stosowane metody kształcenia. 
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– w rezultacie weryfikacji pracy egza-
minacyjnej – podwyższono sumę punk-
tów oraz do wydania nowego świadec-
twa (zaświadczenia)42; 

• zapewnienie zewnętrznego nadzoru me-
rytorycznego nad funkcjonowaniem sys-
temu egzaminów zewnętrznych; 

• przeanalizowanie przyczyn częstych 
zmian na stanowisku dyrektora Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu 
zapewnienia stabilności zarządzania tą 
instytucją;

• zbadanie zasadności i skutków funkcjo-
nowania 30% normy zdawalności egza-
minu maturalnego;

• zapewnienie rozwoju i wykorzystywa-
nia metody EWD na wszystkich eta-
pach edukacji szkolnej, przydatnej dla 
funkcji ewaluacyjnej systemu egzami-
nów zewnętrznych;

• dokonywanie cyklicznej ewaluacji syste-
mu egzaminów zewnętrznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego efektyw-
ności dla systemu oświaty, a także jakości  
materiałów egzaminacyjnych.
Niezbędne jest również:

• wprowadzenie przez dyrektora CKE – na 
etapie tworzenia testów – mechanizmu 
umożliwiającego coroczne zrównywa-
nie wyników egzaminów zewnętrznych 
z kolejnych lat, aby zapewnić możliwość 

ich porównywania, a także ustanowienie 
zasady weryfikacji wszystkich arkuszy 
egzaminacyjnych sprawdzonych przez 
egzaminatora (w danej sesji), który błęd-
nie ocenił kwestionowany przez zdają-
cego arkusz; 

• udzielanie szkołom o niskiej efektywno-
ści kształcenia, wyznaczonej wskaźnika-
mi EWD, skoordynowanego systemo-
wego wsparcia przez kuratorów oświaty, 
dyrektorów okręgowych komisji egza-
minacyjnych, dyrektorów publicznych 
placówek doskonalenia nauczycieli oraz 
organy prowadzące te szkoły; 

• ukierunkowanie przez dyrektorów 
szkół, które charakteryzują się niską 
efektywnością kształcenia, doskona-
lenia nauczycieli na potrzeby rozwoju 
szkoły z uwzględnieniem takich kom-
petencji, jak diagnostyka edukacyjna, 
pomiar dydaktyczny, rozwój organiza-
cyjny szkoły i ewaluacja oraz wykorzy-
stywanie wyników ewaluacji egzami-
nów zewnętrznych do planowania roz-
woju szkoły. 

ANDRZEJ ZALESKI-EJGIERD
Departament Nauki, Oświaty  
i Dziedzictwa Narodowego NIK

42 Wniosek NIK został zrealizowany przez wprowadzenie odpowiednich uregulowań w art. 44zzz. ustawy 
o systemie oświaty.
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ścieżka edukacyjna, rozwój szkoły


