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Zgodnie  z  planem  pracy  zespół  do  badania  wybranych  obszarów  pracy  szkoły 
przeprowadził w  roku szkolnym 2009/2010  testy diagnostyczne w klasach pierwszych i drugich z 
wybranych przedmiotów oraz próbne egzaminy maturalne.

1.W I  semestrze  roku  szkolnego  2009/2010 zostały  przygotowane  i  przeprowadzone testy 
diagnostyczne, badające stan wiedzy uczniów klas pierwszych z :

• języka polskiego we wszystkich klasach pierwszych –  18.09. 2009,
• języka obcego (kontynuacja nauki w liceum) we wszystkich klasach pierwszych – 11.09.2009,

• matematyki we wszystkich klasach pierwszych –  08.09.2009,
• historii w klasie I b –    23.09.2009,
• chemii w klasie I c – 17.09.2009,
• biologii w klasie I c – 12.09.2009,
• fizyki w klasie I a – 04.09.2009.

2.W II  semestrze  roku  szkolnego  2009/2010 zostały  przygotowane  i  przeprowadzone testy 
diagnostyczne, badające stan i przyrost wiedzy uczniów klas drugich z :
• języka polskiego we wszystkich klasach drugich – 01.03.2010,
• języka obcego (kontynuacja nauki w liceum) we wszystkich klasach drugich – 09.03.2010,
• matematyki we wszytkich klasach  – 24.03.2010,
• historii w klasach II b – 11.06.2010,
• chemii w klasach II c  – 17.03.2010,
• biologii w klasach II c  – 26.03.2010,
• fizyki w klasie II a – 04.03.2010.

Odpowiedzialność  za  przygotowanie,  przeprowadzenie  oraz  opracowanie  wyników  testów 
diagnostycznych  spoczywała  na  zespołach  przedmiotowych.  Analizy  wyników  w  zakresie 
kształcenia  wraz  z  wnioskami  zostały  zawarte  w  oddzielnych  raportach  sporządzonych  przez 
przewodniczących poszczególnych zespołów przedmiotowych.

3.W listopadzie 2009 roku  zostały przeprowadzone  próbne egzaminy maturalne z  języka 
polskiego, języka obcego – języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego oraz z 
wybranego przedmiotu. Na podstawie wyników próbnych  egzaminów  maturalnych  należy w 
klasach trzecich wyrabiać nawyki  wykonywania  zadań  zamkniętych  i  otwartych  pod  kątem 
pisemnego  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu  oraz zwrócić szczególną uwagę na 
umiejętność czytania ze zrozumieniem poleceń zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

Zgodnie z planem pracy zespół do badania wybranych obszarów pracy szkoły badał stan 
bezpieczeństwa w szkole. Badania te byłe przeprowadzane przez trzy lata i w roku 2009/2010 
zostało dokonane podsumowanie trzyletnich wyników.
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WNIOSKI DO PRACY  W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
OPRACOWANE W OPARCIU O WYNIKI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRZEPROWADZONYCH W KLASACH  PIERWSZYCH
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

JĘZYK  POLSKI
 
Celem diagnozy z języka polskiego, która odbyła się 18 września 2009 roku,  było;

• Badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• Badanie umiejętności argumentowania i wyciągania wniosków na podstawie przeczytanego 

tekstu,
• Badanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych,
• Badanie wiadomości z zakresu teorii literatury oraz gramatyki języka polskiego,

 Uczniowie najmniej  problemów mieli  z  zadaniami zamkniętymi  natomiast  trudności  stwarzały 
zadania, w których należało; 

• wskazac środki poetyckie i określic ich funkcje,
• precyzyjnie formułowac wnioski i odpowiadac na pytania,
• stosowac równoważniki zdań, słownictwo perswazyjne w krótkich formach wypowiedzi, 

Na lekcjach języka polskiego należy w szczególności:
• doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem,
• poświęcić więcej uwagi na wykorzystywanie i zastosowanie zdobytych wiadomości – 

formułowanie wniosków, stawianie tez,
• systematyzować wiedzę, powtarzać najważniejsze pojęcia, środki stylistyczne,
• zwiększyć ćwiczenia dotyczące składni zdań pojedynczych i wielokrotnie złożonych,
• ćwiczyć umiejętność formułowania dłuższych form wypowiedzi.

JĘZYKI  OBCE

Diagnoza z języków obcych odbyła się 11.09.2009 r.
Testy zostały opracowane przez nauczycieli: M.Karolonek i D.Rzepkę – język niemiecki, 
J.Wojciechowską – język angielski.
Uczniowie mieli do rozwiązania test, który sprawdzał kilka sprawności językowych: rozumienie 
tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość gramatyki oraz napisanie dłuższej formy 
wypowiedzi – listu.

Język niemiecki
Najłatwiejsze zadanie – rozumienie tekstu czytanego. Największą trudność sprawia uczniom 
rozumienie tekstu słuchanego oraz gramatyka a także tworzenie wypowiedzi pisemnych.
Nauczyciele uczący w klasach I-wszych założyli we wnioskach ćwiczenie sprawności językowych 
sprawiających uczniom najwięcej problemów.
Szczegółowe wyniki:
Ia – średnia klasy 49%, najlepszy wynik – 64%, najsłabszy – 34%
Ib – 50%, 85%, 30%
Ic – 46%, 57%, 33%
Id – 38%, 55%, 24%
Ie – 38%, 54%, 21%
If – 45,6%, 62%, 21%
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Język angielski
Zadanie polegające na rozumieniu tekstu czytanego było ćwiczeniem najłatwiejszym. Bardzo słabo 
wypadły zadania sprawdzające znajomość gramatyki, przeciętnie – na poziomie 30% - rozumienie 
tekstu słuchanego. Uczniowie nie znają formy listu – podstawowej formy wypowiedzi pisemnej, 
posługują się ubogim słownictwem.
Nauczyciele języka angielskiego zwracają uwagę na zwiększenie ćwiczeń sprawności 
sprawiających uczniom największe problemy. 
Szczegółowe wyniki:
Ia – średnia klasy 86,33%, najlepszy wynik – 94%, najsłabszy – 34%
Ib – 33%, 67%, 12%
Ic – 36%, 66%, 12%
Id – 21,5%, 72%, 18%
Ie – 23%, 36%, 14%
If – 54,21%, 85%, 22%

 

 
HISTORIA

Diagnoza wiedzy i umiejętności z historii w klasie Ib odbyła się 28 września 2009 roku.
Wzięło w niej udział 25 osób. Tylko 12 osób przekroczyło wymagany 30 % próg punktowy.
Poziom wiedzy jest dość niski. Zadaniami szczególnie trudnymi okazały się: uzupełnienie tabeli,
wykresu, ułożenie wydarzeń w ciągu chronologicznym, napisanie wypracowania ale także zadania 
wielokrotnego wyboru. Uczniowie często nie podejmowali trudu rozwiązywania poszczególnych 
zadań.
Wnioski:

- Dużo czasu należy poświęcić rygorystycznemu i konsekwentnemu odpytywaniu
                 uczniów z faktografii i chronologii.

- Przeprowadzać dużą ilość sprawdzianów.
- Uczniowie muszą czytać dużą ilość tekstów historycznych i kształtować umiejętność

                  ich streszczania.
- Nagradzać ocenami z aktywności wszelkiego rodzaju udane próby podejmowania

                wysiłku związanego z udzielaniem prawidłowych odpowiedzi.

FIZYKA

I. Informacja o teście :

Celem testu z dnia 04 września 2009 r. było sprawdzenie wiadomości i umiejętności 
uczniów po 3 latach nauki fizyki w gimnazjum. Do testu przystąpiło 27 uczniów z klasy 1A.
Test złożony był z 7 zadań otwartych. Forma sprawdzianu oraz poruszane w nim zagadnienia  były 
zgodne ze standardami wymagań. Test zawierał instrukcję dla ucznia. Był testem z wyposażeniem, 
każdy uczeń otrzymał kartę wzorów.

W szczególności test badał umiejętności :
- umiejętność obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych,
- umiejętność posługiwania się metodami badawczymi typowymi 
     dla fizyki,
- opisywanie zjawisk fizycznych i rozwiązywanie problemów fizycznych z 

zastosowaniem modeli i technik matematycznych.
Czas na rozwiązanie testu wynosił 90 minut.
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II. Analiza jakościowa i wnioski :

Analizując wyniki testu stwierdzam, że :

- uczniowie dobrze rozumieją pojęcie gęstości, 
- bardzo dobrze radzą sobie z oznaczaniem i wyskalowaniem osi współrzędnych, 

jednak niewielu potrafi poprawnie narysować wykres,
- prawie wszyscy mają problemy z identyfikacją ruchów przez co stosują 

niepoprawne wzory do ich opisu,
- wszyscy mają  problem z wyjaśnieniem procesu topnienia w oparciu o 

kinetyczno – cząsteczkowy model materii,
- dobrze interpretują dane odczytane z wykresów,
- dobrze planują eksperyment mający na celu zbadanie zależności wydłużenia 

sprężyny od działającej siły, 
- dobrze pamiętają pojęcie pędu, jednak niewielu potrafi korzystać z zasady 

zachowania pędu,
- słabo wiążą wiedzę fizyczną z życiem codziennym.

Wnioski do pracy z klasą :

- kształcić umiejętność poprawnego rysowania wykresów zależności fizycznych,
- kształcić umiejętność wykorzystania poznanych zależności fizycznych do 

rozwiązywania problemów rachunkowych,
- kształcić umiejętność wyjaśniania zjawisk fizycznych w oparciu o znane prawa 

fizyki i modele fizyczne,
- położyć nacisk na powiązanie fizyki z życiem codziennym.

MATEMATYKA

1.Diagnoza na wejście w klasach pierwszych

Analiza wyników testu diagnozującego na początku szkoły ponadgimnazjalnej
Wrzesień  2009
Test diagnozujący oparty został na analizie wymagań programowych dla absolwenta gimnazjum , 
określonych przez podstawę programową. Opracowany został przez WSiP.

Składał się z ośmiu zadań i trwał 90 minut.

Analiza wyników:

Klasa Średnia Liczba osób 
powyżej 30%

Liczba osób 
poniżej 30%

Najlepszy 
wynik

Najsłabszy 
wynik

Ia 59% 28 1 88%(2 osoby) 26%(1 osoba)
Ib 28% 13 14 56%(1 osoba) 8%(1 osoba)
Ic 27% 7 12 76%(1 osoba) 8%(1 osoba)
Id 36% 17 11 68%(1 osoba) 6%(1 osoba)
Ie 15% 3 24 41%(1 osoba) 0%(4 osoby)
If 26% 10 12 53%(2 osoby) 3%(1 osoba)

Rozwiązywalność zadań
Klasa Zadania najlepiej rozwiązane Zadania najsłabiej rozwiązane
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Ia 3,8 5,6
Ib 7,8 5,6
Ic 2,8 5,6
Id 3,8 5,6
Ie 8 5,6
If 4,8 5,6
 

 
Zadania najlepiej rozwiązane

-działania na potęgach
-równania i nierówności liniowe
-analiza wykresu punktowego

Zadania najsłabiej rozwiązane

-geometria płaska ,związki w trójkącie
-geometria przestrzenna, stożek i jego własności

Wnioski:
- uczniowie nie radzą sobie z analizą bardziej złożonego problemu, należy poświęcić na to dużo 

ćwiczeń, 
- uczniowie robią dużo błędów rachunkowych, dyscyplinować uczniów przy wykonywaniu obli-

czeń, 
- uczniowie mają braki w wiadomościach teoretycznych, mobilizować do systematycznego uzupeł-

niania wiedzy,
- wobec dużego zróżnicowania wyników  między klasami, indywidualizować proces edukacyjny.

 
CHEMIA

                   Diagnoza została przeprowadzona 15.09.2009r. w klasie Ic, w której chemia jest 
realizowana w zakresie rozszerzonym. Do testu diagnozującego osiągnięcia z chemii po realizacji 
materiału przewidzianego programem nauczania chemii w gimnazjum przystąpiło  18 uczniów. 
Badani mieli do rozwiązania 15 zadań za rozwiązanie których mogli w sumie otrzymać 30 
punktów.

Ilość osób w 
klasie

Średni % 
punktów

30% i 
więcej

Poniżej 30% Wynik 
najwyższy

Wynik 
najniższy

18 31,6 % 10 osób 8 osób 57 % 10 %

       Zadania rozwiązywane najlepiej: 2,7,6,
2- obliczanie cząstek elementarnych w atomie,
6- rysowanie wykresu w oparciu o dane i jego interpretacja,
7- wskazywanie substancji chemicznych w najbliższym otoczeniu,

     Zadania rozwiązywana najsłabiej: 8,10,13
 8 - obliczanie zawartości procentowej,
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10- znajomość wzoru na stężenie procentowe i jego interpretacja,
13- zapis równań reakcji dysocjacji.
       Wyniki diagnozy pozwoliły określić poziom wiedzy wyniesionej przez poszczególnych 
uczniów z gimnazjum, pokazały jakie umiejętności zostały przez nich opanowane a jakie należy
doskonalić. 
       Na podstawie uzyskanych not uważam, iż w dalszej pracy z klasą należy: 

a) zwracać uwagę na rozwiązywanie zadań w oparciu o przedstawione informacje,
b) ćwiczyć umiejętność pisania równań reakcji oraz ich słownej interpretacji,
c) kształcić umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych związków 

chemicznych,
d) doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych,
e) zwracać uwagę na formę zapisu rozwiązania zadania, w tym na zapis danych i szukanych, 

tok rozwiązania zadania i odpowiedź.
                   Diagnoza dostarczyła wielu cennych informacji mnie i moim uczniom. Na jej podstawie 
mogę planować pracę z grupą tak, by nie zabrakło treści w ramach, których będą doskonalone 
powyższe umiejętności. Każdy uczeń po zapoznaniu się z wynikami diagnozy wie, jakie partie 
materiału winien uzupełnić, aby uzyskiwać lepsze wyniki. 

 
BIOLOGIA

12 września 2009 roku w  klasie I c została przeprowadzona diagnoza z biologii.  
Celem przeprowadzonej diagnozy było określenie niezbędnych osiągnięć (wiadomości          i 
umiejętności) szkolnych absolwenta gimnazjum umożliwiających kontynuowanie nauki    w szkole 
ponadgimnazjalnej.
 
Wnioski do dalszej pracy:

• praca z zadaniami wymagającymi formułowania i uzasadniania opinii na podstawie 
           posiadanych i podanych informacji, rysowanie wykresów liniowych i słupkowych, 
           formułowanie hipotez 

• więcej ćwiczeń dotyczących interpretacji i przetwarzania informacji zapisanych w postaci 
tabel, schematów

• więcej ćwiczeń dotyczących analizy procesów  i zjawisk biologicznych
• motywować uczniów do wyciągania prawidłowych wniosków, sądów na podstawie analizy 

różnych źródeł informacji oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań 
problemowych

• egzekwować wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna do rozwiązywania zadań 
problemowych

• zmobilizować uczniów do systematycznej pracy i przygotowywania się do lekcji i do 
sprawdzianów

• czytanie  dodatkowej literatury, czasopism przyrodniczych pogłębiających ich wiedzę i 
pasje, zainteresowania

WNIOSKI DO  PRACY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
OPRACOWANE W OPARCIU O WYNIKI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
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PRZEPROWADZONYCH W KLASACH  DRUGICH
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

JĘZYK  POLSKI

Diagnoza z  języka polskiego została  przeprowadzona we wszystkich klasach drugich 01 marca 
2010 roku. Celem jej było zbadanie umiejętności czytania ze zrozumieniem , argumentowania i 
wyciągania  wniosków  na  podstawie  przeczytanego  tekstu,  tworzenie  krótkich  wypowiedzi 
pisemnych,  badanie  poziomu  znaczeń  wyrazów,  poziomu  komunikacji  oraz  poziomu  struktury 
tekstu (relacji pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu).
Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem (max. 20 punktów).
Wnioski: najmniej problemów sprawiały zadania zamknięte (1, 2, 3, 4). Najwięcej trudności 
przysporzyły odpowiedzi na zadania otwarte (uczniowie np. nie udzielali wyczerpującej 
odpowiedzi, a cząstkowe nie były punktowane). 
Uczniowie maja trudności ze zrozumieniem poleceń, więc należy ćwiczyć tę umiejętność. Ćwiczeń 
wymaga również umiejętność formułowania wniosków.

 

JĘZYKI OBCE

Diagnoza z języków obcych odbyła się 09 marca 2010 r.
Testy zostały opracowane przez nauczycieli: U.Zarzycką – język niemiecki, B.Węglewską i 
M.Majewską – język angielski.
Uczniowie mieli do rozwiązania test, który sprawdzał kilka sprawności językowych: rozumienie 
tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość gramatyki oraz napisanie dłuższej formy 
wypowiedzi.

Język niemiecki
IIA 
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie – 83%, najsłabszy – 48%.
IIB
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie – 28,5%, najsłabszy – 13,75%.
IIC
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie – 78%, najsłabszy – 22%.
IID
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie – 27%, najsłabszy – 17,5%.
IIE
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie – 29,5%, najsłabszy – 15,5%.
IIF
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Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie –     %, najsłabszy –     %.
IIH
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny.
Najlepszy wynik w klasie – 52 %, najsłabszy – 26 %.
Nauczyciele uczący języka niemieckiego w klasach drugich założyli we wnioskach ćwiczenie 
sprawności językowych sprawiających uczniom najwięcej problemów – rozumienie tekstu ze 
słuchu, gramatyka oraz formułowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych.
Język angielski
IIA 
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu ze słuchu.
Zadanie najtrudniejsze - test gramatyczny oraz rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 84%, najsłabszy – 33%.
IIB
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu ze słuchu.
Zadanie najtrudniejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 74%, najsłabszy – 32%.
IIC
Zadanie najłatwiejsze – dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadanie najtrudniejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 92%, najsłabszy – 31%.
IID
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu ze słuchu.
Zadanie najtrudniejsze - rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 64%, najsłabszy – 26%.
IIE
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu ze słuchu.
Zadanie najtrudniejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 40%, najsłabszy – 24%.
IIF
Zadanie najłatwiejsze – dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadanie najtrudniejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 81 %, najsłabszy – 24%.
IIH
Zadanie najłatwiejsze – rozumienie tekstu ze słuchu.
Zadanie najtrudniejsze – rozumienie tekstu czytanego.
Najlepszy wynik w klasie – 70 %, najsłabszy – 25 %.
Nauczyciele uczący języka angielskiego w klasach drugich założyli we wnioskach ćwiczenie 
sprawności językowych sprawiających uczniom najwięcej problemów – rozumienie tekstu ze 
słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka oraz formułowanie dłuższych wypowiedzi 
pisemnych. 

 
 

HISTORIA
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W piątek  12  czerwca  2010  roku  w  klasie  II  b,  profil  humanistyczny  przeprowadzona  została 
diagnoza wiedzy i umiejętności z historii. W diagnozie wzięło udział 17 uczniów. Poziomu 30 % 
nie przekroczyło 4. 
Najlepszy wynik uzyskał uczeń Robert Byczek 68 %. Zadania obejmowały okres od starożytności 
do  połowy  XIX  wieku.  W diagnozie  do  rozwiązania  były  zadanie  o  zróżnicowanym  stopniu 
trudności.  Były  do:  zadania  z  tekstem  źródłowym  ikonograficznym,  biograficznym, 
historiograficznym, kartograficznym. Znajdowały się także zadania o charakterze zamkniętym.
Pod względem merytorycznym najlepiej wypadała znajomość starożytności, słabiej średniowiecza, 
najgorzej nowożytność. Jest to dosyć zaskakujące, gdyż epoka nowożytna była tą, której uczyli się 
w klasie drugiej, a więc wiedza powinna być dość świeża. Pod względem metodycznym najlepiej 
rozwiązywane były zadania zamknięte typu prawda/ fałsz, pytania wyboru, najgorzej analiza mapy, 
wiersza i obrazu. 
Wnioski wynikające z diagnozy:
-  większość uczniów pozytywnie rozwiązała zadania,  ale  im okres chronologiczny się bardziej 
skraca,  a  wiedza  staje  się  bardziej  szczegółowa  tym  większe  są  braki.  Należy  bardziej 
rygorystycznie  odpytywać  uczniów  na  lekcjach  i  przeprowadzać  więcej  niezapowiedzianych 
kartkówek, aby zmotywować uczniów do większego wysiłku.
- bardzo słabo rozwiązywane były zadania polegające na analizie i interpretacji źródła.  Należy 
rozwiązywać ćwiczenia z mapą konturową, korzystać z reprodukcji dorobku kultury i oczekiwać 
od uczniów samodzielnych wypowiedzi na lekcji przy omawianiu nowego tematu.
-  potrzebna  jest  także  większa  ilość  godzin  lekcyjnych  aby  w  pełni  przeprowadzić  analizę 
historyczną  aż  do  1989/  1990 roku.  W klasie  trzeciej  potrzebne  będzie  zorganizowanie  kółka 
historycznego.

MATEMATYKA

Diagnoza w klasach drugich
Diagnoza odbyła się 24 marca 2010 r. we wszystkich klasach drugich.
Diagnozę przygotowała pani Anna Dymek w konsultacji z zespołem.
Test  został  przygotowany  w  formie  matury   z  zakresu  podstawowego.  Obejmował  7  zadań 
testowych , 2 krótkiej odpowiedzi oraz jedno złożone.

Celem diagnozy było sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego materiału klasy 
drugiej.

Zestawienie wyników w poszczególnych klasach 

Wykonalność w %
nr/za
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem
2a 90,32 93,55 80,65 96,77 90,32 70,97 93,55 72,58 85,48 40,00 70,77
2b 54,84 45,16 32,26 80,65 58,06 38,71 48,39 19,35 43,55 21,29 36,90
2c 82,76 65,52 72,41 79,31 68,97 51,72 62,07 27,59 65,52 17,24 47,20
2d 78,13 75,00 53,13 90,63 71,88 68,75 75,00 53,13 56,25 32,50 55,86
2e 56,52 47,83 69,57 91,30 60,87 52,17 52,17 8,70 52,17 3,48 35,60
2f 36,36 63,64 39,39 63,64 39,39 15,15 27,27 19,70 10,61 24,55 29,26
2h 70,00 30,00 60,00 75,00 35,00 45,00 60,00 40,00 50,00 2,00 35,31

Średnia wykonalność wszystkich klas: 44,41
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Wnioski:
- uczniowie radzą sobie z zadaniami zamkniętymi
- w zadaniach  otwartych popełniają dużo błędów
- nie radzą sobie z analizą bardziej złożonego problemu
- dużo błędów rachunkowych i nieuwagi
- luki w wiadomościach teoretycznych
- duże zróżnicowanie wyników  między klasami.

W związku z powyższym należy nadal:
- poświęcić dużo ćwiczeń na analizą bardziej złożonych problemów,
-dyscyplinować uczniów przy wykonywaniu obliczeń, ponieważ robią dużo błędów rachunkowych,
- mobilizować do systematycznego uzupełniania wiedzy,
- wobec dużego zróżnicowania wyników  między klasami, indywidualizować proces edukacyjny.

FIZYKA
III. Informacja o teście :

Celem testu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z działu „Pole 
magnetyczne”. 

Sprawdzian złożony był z 5 zadań otwartych. Forma sprawdzianu oraz poruszane w nim 
zagadnienia  były zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Diagnoza została 
przeprowadzona w klasie II a, w której fizyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym. Do zadań 
diagnozujących postępy z fizyki przystąpiło 29 uczniów.

Czas na rozwiązanie testu wynosił 45 minut.

II.   Analiza jakościowa i wnioski :

W szczególności test badał umiejętności :
     -    rozumienie zjawisk fizycznych,

- czytanie ze zrozumieniem treści zadania, selekcja danych,
- formułowanie wniosków,
- interpretowanie otrzymanych wyników,
- wykonywanie rysunków ilustrujących sytuacje z zadań,

    -    dokonywanie obliczeń wielkości fizycznych w oparciu o znane 
                prawa i zależności matematyczne.

 
Wyniki diagnozy pozwoliły określić poziom wiedzy poszczególnych uczniów, pokazały 

jakie umiejętności zostały przez nich opanowane, a jakie należy doskonalić.
Największe problemy uczniowie mieli z rozwiązaniem zagadnień dotyczących kojarzenia faktów z 
różnych (wcześniejszych) działów fizyki. Jednak  porównując z ich wiedzą i umiejętnościami “na 
wejsciu” z obecnym stanem stwierdzam, że zrobili duży postęp.
Uzyskane wyniki  wskazują, iż  w dalszej pracy należy:

- doskonalić umiejętność analizy treści zadania i wyodrębnienia z niej istotnych 
danych  niezbędnych do rozwiązania zadania,

- doskonalić umiejętność prawidłowego formułowania wniosków,
- doskonalić umiejętność prawidłowego interpretowania wykresów,
- doskonalić umiejętność kojarzenia faktów z różnych działów fizyki,
- wyeliminować niedbalstwo w rysowaniu rysunków ilustrujących sytuacje z zadań.
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Uczniowie zostali zapoznani z wynikami diagnozy oraz  zostały omówione im wnioski wynikające 
z ich analizy. 

Uzyskane z diagnozy dane o poziomie wiedzy uczniów, stanowią  materiał do zaplanowania 
działań  mających na celu uzupełniania ujawnionych braków.

 
BIOLOGIA

Diagnoza z bioligii został przeprowadzona w klasie II c 26 marca 2010 roku.

 
Analizując  wyniki  diagnozy  należy  w  przyszłości  większą  uwagę  zwrócić  na  analizę  zadań 
otwartych na naukę umiejętności odczytywania wiadomości na schematach, wykresach, tabelach.

W  przyszłości  należy  więcej  uwagi  poświęcić  na  opanowanie  przez  uczniów 
umiejętności w zakresie: 

− wykorzystania wiedzy do analizy problemów biologicznych, 
− interpretacji zagadnień biologicznych, 
− postrzegania funkcjonowania organizmów jako zintegrowanych układów,
− prezentowania  postawy  samodzielnego  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  i 

praktycznych.
Omawiając  na  zajęcia  zagadnienia  powinniśmy dążyć  do  uświadomienia  uczniom jedności 
procesów przy jednoczesnej odrębności pod względem budowy i funkcji.

Duża rozbieżność w całkowitej punktacji diagnozowanych nie pozwala jednoznacznie stwierdzić 
przyczyny wyników diagnozy. 

CHEMIA

                Diagnoza została przeprowadzona w klasie IIc, w której chemia jest realizowana w 
zakresie rozszerzonym dnia 17 marca 2010 roku. Do testu diagnozującego osiągnięcia uczniów z 
chemii  w  klasie  drugiej  liceum  ogólnokształcącego  przystąpiło  27  uczniów.  Badani  mieli  do 
rozwiązania  6  zadań  w  ciągu  jednej  godziny  lekcyjnej.  Zadania  sprawdzały  umiejętność 
rozwiązywania  zadań  otwartych  z  zakresu  zrealizowanego  materiału  w  klasie  drugiej  a  w 
szczególności: 

1. umiejętność  obliczania  wartości  stałej  równowagi  reakcji  chemicznej,  stężeń 
równowagowych oraz wpływu zmian czynników na przesunięcie stanu równowagi,

2. projektowania doświadczeń oraz formułowania obserwacji i wniosków,
3. zapisywania równań reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej,
4. rozwiązywania  zadań  z  treścią  z  zakresu  przeliczania  stężeń  roztworów  i  mieszania 

roztworów,
5. umiejętność   zapisywania  równań  reakcji  dysocjacji  stopniowej  oraz  stężeń  jonów  w 

roztworzwe, 
6. umiejętność obliczania stałej dysocjacji w oparciu o stopień i stężenie jonów obecnych w 

roztworze.
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1) Stopień realizacji zadań/ procent uzyskanych punktów/:

Wskaźnik wartość
wynik minimalny 4,2%
wynik maksymalny 79,2%
wynik średni 33,8%

2) Łatwość poszczególnych zadań:

stopień 
trudności

wskaźnik 
łatwości

numer zadania liczba 
zadań

bardzo trudne 0-0,19 3 1
trudne 0,2-0,49 1,2,4,6 4
umiarkowanie 
trudne

0,5-0,69 5 1

łatwe 0,7-0,89 --- ---

bardzo łatwe 0,9-1 --- ---

                   Statystyczny uczeń uzyskał wynik 8,12 punktów na 24 możliwych do otrzymania, co  
stanowi  33,8%  liczby  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  rozwiązanie  testu  diagnozującego  
osiągnięcia uczniów. Zestaw zadań okazał się dla uczniów zestawem trudnym.        
                   Spośród zadań zamieszczonych w arkuszu diagnozy, trudnym okazało się zadanie 1,2,4 
i 6, umiarkowanie trudnym okazało się zadanie 5, natomiast bardzo trudne to zadanie 3. W teście 
zabrakło zadań łatwych i bardzo łatwych. 
Na podstawie uzyskanych not uważam, iż w dalszej pracy z klasą należy: 

a) kształcić  umiejętność  rozwiązywania  zadań  dotyczących  projektowania 
doświadczeń, formułowania obserwacji i wniosków,

b) zwracać uwagę na zapis równań reakcji, w których uczestniczą nietrwałe kwasy i 
zasady,

c) usystematyzować  wiedzę  dotyczącą  stałej  równowagi  reakcji  chemicznej  oraz 
stopnia dysocjacji,

d) kształcić umiejętność przeliczania stężeń roztworów,
e) zwracać  uwagę  na  zapis  odpowiedzi  oraz  jednostki  przy  wyliczonym  wyniku 

zadania,

                   Diagnoza dostarczyła wielu cennych informacji mnie i moim uczniom. Na jej 
podstawie mogę planować pracę z grupą tak, by nie zabrakło treści w ramach, których będą 
doskonalone powyższe umiejętności. Każdy uczeń po zapoznaniu się z wynikami diagnozy wie, 
jakie wiadomości i umiejętności winien uzupełnić, aby uzyskiwać w przyszłości lepsze wyniki. 
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WNIOSKI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 
OPRACOWANE W OPARCIU O WYNIKI MATUR PRÓBNYCH 

PRZEPROWADZONYCH W KLASACH MATURALNYCH W 
ROKU SZKOLNYM 2009/2010

JEZYK POLSKI

Na  egzaminie  uczniowie  musieli  wykazać  się  umiejętnością  czytania  ze  zrozumieniem  oraz 

redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej na podstawie fragmentu jednego z wybranych tekstów: 

„Kordiana”, „Lalki” lub ,,Przedwiośnia". 

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez uczniów wyniki, można stwierdzić, że problemy sprawiały im 

niektóre  zadania  z  części  pierwszej  arkusza,  które  odwoływały  się  do  wiedzy  i  umiejętności 

argumentowania oraz wnioskowania.

W  części  drugiej,  sprawdzającej  umiejętność  pisania  własnego  tekstu,  uczniowie 

najmniej punktów otrzymywali za realizację tematu (część uczniów pomijała fragment podanego do 

analizy tekstu), a najwięcej za kompozycję i styl. 

Po analizie wyników nasuwają się wnioski, że:

• uczniowie mają problemy z napisaniem dłuższej wypowiedzi pisemnej (prace są często za 

krótkie i nie spełniają wymogów formalnych);

• popełniają błędy merytoryczne wynikające z nieznajomości treści lektur;

• posługują się ubogą leksyką;

• nie potrafią zastosować jednorodnej konwencji stylistycznej;

• nie czytają dokładnie poleceń i udzielają niepełnych lub błędnych odpowiedzi;

• skupiają się na ogólnej wiedzy o lekturze, a nie na analizie fragmentu i realizacji poleceń za-

wartych w temacie.

JĘZYKI OBCE

Język niemiecki
( klasa – średnia klasy – najlepszy wynik – najgorszy wynik )
IIIA – 73% - 90% - 55%
IIIB – 71% - 90% - 57%
IIIC – 64% - 77% - 52%
IIID – 77% - 92% - 66%
IIIE – 60% - 68% - 42%
IIIF – 79% - 96% - 56%
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Język angielskiego
IIIA – 83% - 100% - 62%
IIIB – 64% - 93% - 31%
IIIC – 68% - 98% - 38%
IIID – 81% - 95% - 54%
IIIE – 56% - 80% - 25%
IIIF – 68% - 96% - 42%

Język rosyjski
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
IIIE – 54% - 65% - 43%
IIIF

Wnioski:
* zadaniem, które sprawiło uczniom najwięcej problemów jest dłuższa forma wypowiedzi;
problem polega jednak na tym, że uczniowie na egzaminie próbnym w 40-50% nie podejmują się 
próby napisania dłuższej formy wypowiedzi pomimo iż tę formę ćwiczy się na zajęciach 
lekcyjnych; należy zadawać pisanie dłuższych form wypowiedzi i sprawdzać prace uczniów,

* krótka forma wypowiedzi wypada dobrze; należy ćwiczyć tę sprawność na zajęciach
w dotychczasowym wymiarze ( ilościowym, jakościowym ),

* rozumienie tekstu czytanego - zadanie to nie sprawia uczniom dużych problemów, należy ćwiczyć 
tę sprawność językową na zajęciach wprowadzając urozmaicone ćwiczenia,

* najwięcej problemów sprawia uczniom rozumienie tekstu ze słuchu - zadania oceniające poziom
rozumienia mowy nosicieli języka często powinny być ćwiczone na zajęciach
lekcyjnych częściej i dotyczyć różnych sfer życia, tematyki przewidzianej w zagadnieniach do
egzaminu maturalnego;

* zadania rozumienia struktur leksykalno-gramatycznych, ćwiczone na zajęciach, ocenić można 
tylko po przeanalizowaniu wyników egzaminu maturalnego poziom rozszerzony; to zadanie
przewidziane jest tylko dla tego poziomu a uczymy języka na poziomie rozszerzonym - tyle że
uczniowie wybierają na egzaminie poziom podstawowy; na egzaminie maturalnym wyniki tego 
zadania są satysfakcjonujące; należy pracować z uczniami zwłaszcza z wybierającymi
poziom rozszerzony na pisemnym egzaminie maturalnym,

* należy systematycznie oceniać uczniów tak za wypowiedzi ustne, znajomość słownictwa, jak 
również za sprawności którymi wykazują się na egzaminie pisemnym, gdyż te oceniane są rzadziej, 
czasami nawet sporadycznie.

HISTORIA

Sprawozdanie z wyników matury próbnej z historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonej w 
listopadzie 2009 roku w I LO w Jaworze.
Próbną  maturę  z  historii  pisało  14  uczniów  w  tym  jedna  z  Liceum  dla  Dorosłych.  Poziom 
rozszerzony  wybrało  11  uczniów,  poziom podstawowy 3.  Progu  30  %  punktów  na  poziomie 
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rozszerzonym  nie  uzyskało  8  uczniów  a  na  poziomie  podstawowym  2.  Najlepszy  wynik  na 
poziomie rozszerzonym wynosił 52 % a na poziomie podstawowym 45 %. Po przeanalizowaniu 
prac maturalnych należy:
� Więcej uwagi poświęcić pracy z mapą historyczną
� Wykonywać więcej ćwiczeń ze źródłami ikonograficznymi
� Przeznaczyć więcej czasu na naukę historii gospodarczej i historię kultury
� Częściej i bardziej rygorystycznie wymagać zapamiętywania pojęć i dat historycznych.
� Systematycznie  zadawać  jak  najwięcej  ćwiczeń  dotyczących  tekstów   źródłowych,  w 
formie  zadań domowych.

Próbną maturę z wiedzy o społeczeństwie pisało 35 uczniów. Poziom rozszerzony wybrało 17 
uczniów, poziom podstawowy 18. Progu 30 % punktów na poziomie rozszerzonym nie uzyskało 3 
uczniów a na poziomie podstawowym 1. Najlepszy wynik na poziomie rozszerzonym wynosił 58 
% a na poziomie podstawowym 56 %. Po przeanalizowaniu prac maturalnych należy:
� Zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania myśli
� Więcej uwagi poświęcić pracy z mapą polityczną Europy i Polski
� Uczniowie muszą na bieżąco śledzić wydarzenia polityczne.
� Należy w formie zadań domowych zadawać uczniom analizę tekstów źródłowych.

FIZYKA

Do próbnej matury z fizyki przystąpiło 9 uczniów (7 z klasy 3 D i 2 z klasy 3 C ).
Poziom podstawowy wybrało 6 uczniów,  poziom rozszerzony 3 uczniów.
Progu  30  %   punktów  na  poziomie  podstawowym  nie  uzyskał   1  uczeń,  a  na  poziomie 
rozszerzonym 2 uczniów. Najlepszy wynik na poziomie podstawowym wynosił 68 %,
 a na poziomie rozszerzonym 42 %.
W klasie 3C i 3D program z fizyki jest realizowany na poziomie podstawowym.

Po przeanalizowaniu próbnych prac maturalnych należy:
-  więcej czasu poświęcić na rozwiązywanie zadań w klasie,
-  systematycznie zadawać zadania do rozwiązania w domu,
-  przeznaczyć więcej czasu na zadania z oddziaływań grawitacyjnych i optyki,
-  w ramach dodatkowych godzin i konsultacji rozwiązywać zadania z zakresu rozszerzonego.

MATEMATYKA

Diagnoza odbyła się 3 listopada  w formie matury próbnej we wszystkich klasach trzecich .Pisana 
była w zakresie podstawowym i przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wyniki uzyskane przez poszczególne klasy

Klasa liczba 
uczniów

Zdało Nie zdało % 
zdawalności

Wynik 
najwyższy

Wynik
najsłabszy

Średni 
wynik 
klasy w 
%

IIIa 25 25 0 100% 96% 36% 74%
IIIb 35 34 1 97% 80% 22% 45%
IIIc 27 20 7 74% 66% 22% 44%
IIId 29 29 0 100% 88% 36% 63%
IIIe 28 15 13 54% 46% 18% 32%
IIIf 30 27 3 90% 88% 22% 42%
2LU 8 2 6 25% 44% 10% 20%
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Wnioski:
-Zdawalność w I LO wyniosła 87%.

-Średni wynik to 47%.

-Zadania testowe były rozwiązywane z zadawalającą poprawnością .

-Uczniowie  w większości nie byli jeszcze przygotowani do zadań otwartych.

-Duże zróżnicowanie wyników  między klasami.

Należy podjąć odpowiednie działania (powtórki, zwiększenie liczby ćwiczeń, motywacja do

wytężonej pracy) w celu osiągnięcia 100% zdawalności i wyższych wyników.

Prace sprawdzane były przez zewnętrzne komisje.

CHEMIA

                Do próbnego egzaminu maturalnego z  chemii  w roku szkolnym 2009/2010 
przystąpiło 8 uczniów, 5 z klasy III c i 1 z klasy IIIa, 1 z klasy IIIe, 1 z klasy IIId, / n-l Jadwiga 
Kuczwara/.  W klasie  IIIc  chemia  jest  realizowana  w zakresie  rozszerzonym w pozostałych 
klasach w zakresie podstawowym. 5- uczniów zdawało egzamin na poziomie rozszerzonym, 3- 
uczniów przystąpiło do egzaminu na poziomie podstawowym.
               Z zakresu poziomu rozszerzonego 2 - uczniów zdało egzamin, 3 - nie. Najwyższy 
wynik  z  próbnego  egzaminu  maturalnego  na  tym  poziomie to  62  %,   najniższy,  to  15% 
możliwych do uzyskania punktów 
               Z zakresu poziomu podstawowego 3 uczniów nie zdało egzaminu maturalnego. 
Najwyższy wynik z próbnego egzaminu maturalnego na tym poziomie to 22 %,  najniższy, to 
10% możliwych do uzyskania punktów.  

POZIOM PODSTAWOWY

l.p. Klasa

Ilość 

uczniów

% zdawalności 

uczniów

1. IIIa 1 22
2 IIId 1 18
3. IIIe 1 10

          

            Średnia zdawalność na poziomie podstawowym wynosi 16,7 %.

POZIOM ROZSZERZONY

l.p. Klasa

Ilość 

uczniów

% zdawalności 

uczniów

1. IIIc 5 32
                   

           Średnia zdawalność na poziomie rozszerzonym wynosi 32%

                 Z analizy wyników uzyskanych z próbnego egzaminu maturalnego wynika, że:
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• próbnego egzaminu w zakresie podstawowym i rozszerzonym nie zdali uczniowie, którzy 
uzyskują  dopuszczające i dostateczne oceny semestralne, mają problemy z przyswojeniem 
większych partii materiału i z prac klasowych uzyskują niższe oceny, 

• wszyscy uczniowie  z   zakresu  rozszerzonego  nie  rozwiązali  8  zadań,  z  zakresu  chemii 
organicznej, za które mogli uzyskać 20 punktów, co stanowi 33% możliwych do uzyskania 
punktów,  podobnie  z  zakresu  podstawowego,  uczniowie  nie  byli  w  stanie  rozwiązać  5 
zadań,  za  które  mogli  uzyskać  11punktów,  co  stanowi  22%  możliwych  do  uzyskania 
punktów,  gdyż sprawdzane wiadomości i  umiejętności nie zostały jeszcze zrealizowane 
podczas zajęć lekcyjnych

Wnioski do dalszej pracy po próbnej maturze z chemii

• uczulić uczniów na to by dokładniej czytali polecenia w treści zadań,
• zmobilizować  uczniów  do  intensywniejszych  ćwiczeń  poprzez  wprowadzenia 

obowiązkowych list zadaniowych.

BIOLOGIA

Za rozwiązanie zadań w części podstawowej można było uzyskać 50 punktów, a w części 

rozszerzonej 60 punktów. Egzamin maturalny uznaje się za zdany, gdy uczeń zdobędzie 30% ogółu 

punktów.

Ilość osób, które zdawały próbny egzamin maturalny oraz jego ogólną zdawalność przedstawia 
tabela 1.
Klasa Ilość uczniów 

przystępujących do 
egzaminu na poziomie 
podstawowym

Ilość uczniów 
przystępujących do 
egzaminu na poziomie 
rozszerzonym

Zdawalność (%)

IIIB 2 1 0
IIIC 2 9 28
IIIE 7 0 0
IIIF 4 0 0
  

Uśrednione wyniki procentowe uczniów zdających próbny egzamin maturalny z biologii 
przedstawia tabela 2
Klasa Średnia ilość punktów 

uzyskana z arkusza 
podstawowego (%)

Średnia ilość punktów 
uzyskana z arkusza 
rozszerzonego (%)

IIIB 23 -
IIIC 34 20
IIIE 17 -
IIIF 13,5 -

Rozwiązując zadania maturzysta formułował hipotezy, analizował i interpretował wyniki 

obserwacji  oraz  doświadczeń.  Odkrywał  zależności  między  budową  a  funkcjami  układów  i 
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narządów w organizmach, postrzegał funkcjonowanie organizmu jako całości.

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez uczniów wyniki można stwierdzić, że uczniowie mieli 

problemy z rozwiązaniem zdecydowanej większości zadań zarówno z arkusza podstawowego, jak i 

z arkusza rozszerzonego.

Analizując  wyniki  tegorocznej  matury  próbnej  postaram  się  rozwiązywać  z  uczniami 

więcej zadań typu maturalnego - również poza zajęciami dodatkowymi dla maturzystów (koło dla 

maturzystów), a mianowicie zarówno na lekcjach przy omawianiu poszczególnych tematów jak i na 

lekcjach powtórzeniowych.

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
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W JAWORZE
ZA OKRES 3 LAT 2007 – 2010

ANALIZA ANKIET UCZNIÓW
1.Czy czujesz się bezpiecznie w naszej szkole?
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie – w 2008 roku 96,4% , w 2009 96,8%, w 2010 98,6%.
2.Czy byłeś/łaś świadkiem przemocy w szkole?
W 2008 roku 96,4% uczniów nie było świadkami przemocy, w 2009 liczba spadła do 80,6% - 
uczniowie byli świadkami bójek, wymuszania pieniędzy, gróźb, w 2010 wyniosła 88,7% - 
uczniowie byli świadkami popychania, bójek. Należy zwrócić uwagę na fakt występowania 
przemocy na terenie naszej szkoły.
3.Czy zdarzyło ci się wychodzić podczas przerwy poza teren szkoły?
Uczniowie opuszczają teren szkoły, łamiąc tym samym przepis statutowy. W 2008 było to 54,5% 
uczniów, w 2009 60,9%, w 2010 69,5%. O 15% w ciągu 3 lat wzrosła liczba wychodzących poza 
teren szkoły. 
4.Czy byłeś/łaś świadkiem zażywania przez uczniów naszej szkoły lub osoby postronne środków 
odurzających lub spożywania alkoholu na terenie szkoły? 
Należy  zwrócić  uwagę  na  występowanie  sytuacji,  kiedy  uczniowie  są  świadkami  picia  alkoholu  w 
szatni, w toaletach, palenia. W 2008 roku świadkami nie było 92,8% uczniów, w 2009 77,18%, w 2010 
90,6%. W przypadku tego problemu pojawiła się tendencja zwyżkująca – ponad 2% .
5.Czy znasz plan ewakuacyjny szkoły i sygnały alarmowe?
Uczniowie znają plan ewakuacyjny szkoły i sygnały alarmowe. Należy zapoznawać uczniów klas I, na 
pierwszych zajęciach z wychowawcą, z planem ewakuacyjnym szkoły. W 2008 roku 76,8% uczniów 
wiedziało jak zachować się podczas ewakuacji oraz gdzie znajduje się miejsce zbiórki, w 2009 było to 
72,8%, w 2010 92% - duża rola przedmiotu przysposobienie obronne. 
6.Czy nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw?
Uczniowie  wskazują,  że  nauczyciele  pełnią  dyżury  –  tak  i  większość  podało  w  2008  roku  94,6% 
uczniów, w 2009 67,9%, w 2010 84,6%. W 2009 roku 29% uczniów podało, że niewielu nauczycieli 
pełni dyżur, w 2010 15%.
7.Czy byłeś/łaś świadkiem jakiejkolwiek interwencji nauczyciela podczas pełnienia przez niego dyżuru?
Uczniowie uważają, że interweniujemy w przypadku palenia przez nich papierosów,    kiedy nie mają 
identyfikatorów, siedzą na schodach, wypraszamy ich z szatni, wpisujemy uwagi do dziennika. W roku 
2008 uważało tak 50% uczniów, w 2009 40%, w 2010 28%. Można stwierdzić, że sytuacji w których 
musimy reagować na niewłaściwe zachowanie jest mniej – w ciągu 3 lat o 22%.
8.Ilu nauczycieli powinno twoim zdaniem pełnić dyżur w czasie przerw w szatni szkolnej?
Za okres analizowanych 3 lat dominującą odpowiedzią było 2 nauczycieli.
9.Czy nauczyciele noszą identyfikatory podczas pracy?
Uczniowie oceniają,że tak i w większości nosimy identyfikatory w 47,3% w roku 2008, 41,7% w 2009, 
53% w 2010; można stwierdzić, że połowa nauczycieli nie nosi identyfikatorów.
10.Na jakie zachowania twoim zdaniem nauczyciele powinni w szczególności reagować?
Palenie  papierosów  w  szatni  szkolnej,  kultura  słowa,  agresja  i  przemoc  słowna  
i  fizyczna uczniów,  picie  alkoholu w szatni,  niszczenie mienia szkoły,  bójki,  obecność „obcych” w 
szkole.

ANALIZA ANKIET NAUCZYCIELI
1.Czy Pan/Pani uważa, że nasza szkoła zapewnia bezpieczeństwo pracownikom szkoły i uczniom?
W większości uważamy, że nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym – w 2008 roku w 84%, w 2009 w 
93%, w 2010 w 86%. Problem widzimy w szatni szkolnej, która miejscem bezpiecznym nie jest oraz w 
osobach „obcych”, które wchodzą do szkoły bez kontroli.
2.Czy Pan/Pani był/a świadkiem przemocy w szkole?
Jesteśmy świadkami różnych przejawów agresji: przepychanie, przekleństwa, bójki, potyczki słowne. W 
2008 roku 22% nauczycieli było świadkami wspomnianych sytuacji, w 2009 7%, w 2010 5%. 
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3.Czy  Pan/Pani  był/a  świadkiem  zażywania  przez  uczniów  narkotyków,  środków  odurzających, 
spożywania alkoholu na terenie szkoły?
Problemem jest palenie papierosów przez uczniów. Świadkami wspomnianych sytuacji nie jesteśmy – 
2008 rok – 97% nauczycieli nie zauważyło niepokojących zdarzeń, w 2009 97%, w 2010 100%.
4.Czy  Pan/Pani  zna  plan  ewakuacyjny  szkoły  i  sygnały  alarmowe?  Czy  organizowanie  w  szkole 
alarmów według Pana/Pani jest potrzebne?
Wszyscy  znamy  plan   ewakuacyjny  szkoły  i  sygnały  alarmowe.  Uważamy,  że  ogłaszane  alarmy 
pokazują  braki  w  tej  kwestii,  poprawiają  bezpieczeństwo  w szkole,  wpływają  na  znajomość  planu 
ewakuacyjnego,  uświadamiają,  że  mogą się  pojawić  sytuacje  zagrażające  życiu  i  zdrowiu,  uczą  jak 
postępować w wypadku zagrożeń. 
5.Czy według Pana/Pani wszyscy nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw?
Oceniamy, że nie wszyscy pełnimy dyżury – w 2008 roku w 62,5%, w 2009 w 60%, w 2010 w 71%. Jest 
to podobny problem jak noszenie przez nas identyfikatorów.
6.Czy Pan/Pani egzekwuje w stosunku do uczniów przepisy regulaminu zachowania w czasie przerw?
Reagujemy na nieodpowiednie zachowanie, brak identyfikatora, palących w szatni, przebywających w 
szatni,  siedzących  na  schodach,  uczniów  wulgarnych,  wypraszamy  z  szatni,  zwracamy  uwagę  na 
śmiecenie w 91% w 2008 roku, w 97% w 2009,  w 92% w 2010.Wpisujemy na bieżąco uwagi  do 
dziennika, nadzorujemy zachowanie uczniów podczas dyżuru,  upominamy uczniów, uwagi bierzemy 
pod uwagę przy ocenie zachowania.
7.Ilu nauczycieli, według Pana/Pani, powinno pełnić dyżur w czasie przerw w szatni?
W ankietach za okres 3 lat, podobnie jak uczniowie, wskazujemy na 2 nauczycieli.
8.Czy nauczyciele noszą identyfikatory w czasie pracy?
Oceniamy, że nie wszyscy i kilka osób nosi identyfikatory – w 2008 roku 81%, w 2009 80%, w 2010 
94%. Wyniki wskazują, że to nasz najpoważniejszy problem.
9.Na jakie zachowanie uczniów, Pana/Pani zdaniem, powinniśmy reagować w szczególności?
Palenie papierosów, wulgaryzmy, wandalizm, respektowanie regulaminów,  agresja słowna i fizyczna, 
arogancja, przemoc, chamstwo,   wychodzenie ze szkoły, nałogi, bójki, kultura słowa, każde stwarzające 
niebezpieczeństwo, zaśmiecanie korytarzy, wprowadzanie obcych do szkoły, 

WNIOSKI:

- uczniowie i pracownicy szkoły uważają, że szkoła zapewnia im bezpieczeństwo,

- ponad 90% uczniów i ponad 70% nauczycieli nie było świadkami przemocy 
w szkole; należy jednak zwrócić uwagę na fakt występowania tych zjawisk na terenie naszej szkoły,

- ponad 50% uczniów opuszcza teren szkoły, łamiąc tym samym przepis statutowy - należy zwrócić 
uwagę podczas pełnienia dyżurów nauczycielskich na ten fakt,

- ponad 90% uczniów nie było świadkiem zażywania środków odurzających przez naszych uczniów czy 
osoby postronne; należy jednak zwrócić uwagę na występowanie się takich sytuacji;

- nauczyciele w 100% a uczniowie w prawie 80% znają plan ewakuacyjny szkoły 
i sygnały alarmowe; w przypadku uczniów należy przypominać przy okazji alarmów szkolnych plan 
ewakuacyjny szkoły; nauczyciele w ponad 96% uważają za zasadne przeprowadzanie alarmów 
szkolnych, które przygotowują do odpowiedniego zachowania w obliczu zagrożenia,

- uczniowie w ponad 90% twierdzą, że nauczyciele naszej szkoły pełnią dyżury 
w czasie przerw, sami jednak nauczyciele w ponad 60% uważają, że tego nie robią,

- 47% uczniów uważa, że nauczyciele noszą identyfikatory, ponad 70% nauczycieli uważa, że nie 
wszyscy - być może należy ten element wprowadzić do arkusza sprawozdawczego podobnie jak dyżury 
nauczycielskie,

21



- 50% uczniów było świadkami interwencji nauczyciela podczas dyżuru; ponad 90% nauczycieli 
egzekwuje przepisy regulaminu zachowania w czasie przerw, uwagi uwzględniane są przez nauczycieli 
przy ocenie zachowania,

- uczniowie i nauczyciele uważają, że w czasie przerw powinno dyżurować w szatni 2 nauczycieli,

- zachowania, na jakie w szczególności powinni reagować nauczyciele i pracownicy szkoły to przede 
wszystkim palenie papierosów w szatni szkolnej, kultura słowa, agresja i przemoc słowna i fizyczna 
uczniów - priorytety do pracy wychowawczej. 

WNIOSKI KOŃCOWE
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W roku szkolnym 2010/2011 należy:

• doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem,
• poświęcić więcej uwagi na wykorzystywanie i zastosowanie zdobytych wiadomości – 

formułowanie wniosków, stawianie tez,
• systematyzować wiedzę, powtarzać najważniejsze pojęcia,  
• ćwiczyć umiejętność formułowania dłuższych form wypowiedzi.
• należy rygorystycznie i konsekwentnie odpytywać uczniów ze zdobytych wiadomości.
• nagradzać ocenami z aktywności wszelkiego rodzaju udane próby 

podejmowania wysiłku związanego z udzielaniem prawidłowych odpowiedzi.
• kształcić umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do zastosowania prak-

tycznego,
• wykonywać więcej ćwiczeń dotyczących interpretacji i przetwarzania informacji zapisanych 

w postaci tabel, schematów
• mobilizować uczniów do systematycznej pracy i przygotowywania się do lekcji i 

dsprawdzianów
•  zachęcać do czytania dodatkowej literatury, czasopism pogłębiających wiedzę, pasje i 

zainteresowania

Wnioski do badań w następnym 3-letnim cyklu kształcenia:

- W następnym 3-letnim cyklu kształcenia nauczyciele języka polkiego postanowili
 badać przyrost umiejętności czytania ze zrozumieniem.

- Nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego postanowili w następnym 3-letnim cyklu 
       kształcenia badać przyrost umiejętności “rozumienie tekstu słuchanego”.  
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