
Wst´p

W grudniu 2010 roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opublikowa∏ Ra-

port pt. „Angielski – czyja szansa?”, w którym szczególnà uwag´ zwrócono na

znaczàco ni˝sze wyniki egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angielskiego osiàgane

przez uczniów ze szkó∏ wiejskich w stosunku do ich rówieÊników w miastach. Ba-

daniem by∏y obj´te lata 2009 i 2010, tj. pierwsze dwa lata przeprowadzania tego

egzaminu. Ponadto w Raporcie wskazywano na bariery i problemy, jakie istniejà

w zakresie nauki j´zyka angielskiego w gimnazjach wiejskich, a tak˝e na mo˝liwe

rozwiàzania systemowe, które mog∏yby przyczyniç si´ do wyrównywania szans

edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich w stosunku do ich rówieÊników w mia-

stach. Poniewa˝ dysproporcje mi´dzy uczniami z terenów wiejskich i miejskich

w zakresie wyników egzaminu gimnazjalnego w cz´Êci matematyczno – przyrod-

niczej oraz humanistycznej sà znaczàco ni˝sze lub nie wyst´pujà wcale (np. na

terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkaƒców), autorzy Raportu zwracali

uwag´, i˝ w przypadku utrzymywania si´ dysproporcji w efektach nauczania j´zy-

ka angielskiego w kolejnych latach, j´zyk ten od roku 2012 b´dzie stanowi∏ istot-

nà barier´ dla znacznej cz´Êci m∏odzie˝y z terenów wiejskich w dost´pie do ko-

lejnego etapu edukacji. Od 2012 roku wyniki w cz´Êci podstawowej egzaminu

gimnazjalnego z j´zyka obcego b´dà bowiem brane pod uwag´ przy kwalifikacji

do szkó∏ ponadgimnazjalnych. 

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacj´ i uzupe∏nienie Raportu „Angielski – czyja

szansa?” o wyniki egzaminu gimnazjalnego z 2011 roku, opublikowane przez Centralnà

Komisj´ Egzaminacyjnà.
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Raport „Angielski – czyja szan-
sa” o znaczàco ni˝szych wyni-
kach egzaminu gimnazjalnego
z j´zyka angielskiego uczniów
ze szkó∏ wiejskich w latach
2009-2010 i problemach w na-
uczaniu j´zyka angielskiego
na terenach wiejskich. 

Niniejsze opracowanie uzupe∏-
nieniem Raportu o wyniki eg-
zaminu gimnazjalnego z 2011 r.



Bariera roÊnie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angielskiego, zamieszczonych w spra-

wozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2011 roku potwierdza niestety zasygnalizowa-

ne w Raporcie pog∏´bianie sí  dysproporcji pomí dzy uczniami ze szkó∏ wiejskich i miejskich. 

Co istotne (Tabela nr 2), zró˝nicowanie to wyst´puje w ka˝dym ocenianym obszarze

egzaminu z j´zyka angielskiego (reagowanie j´zykowe, odbiór tekstu czytanego, od-

biór tekstu s∏uchanego). 

Szczególne zaniepokojenie budzi ró˝nica mi´dzy wynikami uczniów ze szkó∏ wiejskich,

a miast powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców. O ile jeszcze w 2009 roku ró˝nica ta wynosi∏a

6 punktów, to trzy lata póêniej, w 2011 roku, ró˝nica wzros∏a do prawie 7 punktów. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e tak znaczàce zró˝nicowanie (niekorzystne dla terenów wiejskich)

wyst´puje wy∏àcznie w przypadku wyników egzaminu z j´zyka angielskiego. 

Pe∏ne zestawienie dysproporcji w wynikach egzaminu z j´zyka angielskiego pomi´dzy

wsià i miastem przedstawia poni˝sza tabela.

Tabela nr 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angielskiego w latach 2009-2011.

W 2011 roku jeszcze wi´ksze
dysproporcje w wynikach eg-
zaminu gimnazjalnego z j´zy-
ka angielskiego pomi´dzy
szko∏ami wiejskimi i miejskimi
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Rok

szkolny

2008/2009

2009/2010

2010/2011

wiejskie

27,89

26,87

25,11

miasta

do 

20 tys.

mieszk.

29,74

28,91

27,26

miasta

od 20 do

100 tys.

mieszk.

32,02

31,5

29,89

miasta

pow.

100 tys.

mieszk.

33,9

33,38

32,01

do 

20 tys.

mieszk.

1,85

2,04

2,15

od 20 do

100 tys.

mieszk.

4,13

4,63

4,78

pow.

100 tys.

miesz.

6,01

6,51

6,90

Ârednie wyniki uzyskane w szko∏ach
ró˝nica pomi´dzy szko∏ami

wiejskimi i miejskimi:

èród∏o: Dane CKE



Tabela nr 2. Ârednie wyniki egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angielskiego w latach 2009-2011

w poszczególnych obszarach umiej´tnoÊci j´zykowych.

èród∏o: Dane CKE
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Województwo

Rok

Tereny

wiejskie

MIasta

do 20 tys.

mieszk.

Miasta

20 - 100 tys.

mieszk.

Miasta

pow. 100 tys.

miesz.

2009

27,89

29,74

32,02

33,90

2010

26,87

28,91

31,50

33,38

2011

25,11

27,26

29,89

32,01

2009

6,02

6,36

6,76

7,10

2010

6,29

6.71

7,28

7,65

2011

5,20

5,61

6,09

6,54

2009

10,68

11,58

12,65

13,50

2010

9,89

10,68

11,72

12,50

2011

9,20

10,16

11,28

12,20

2009

11,18

11,81

12,61

13,50

2010

10,69

11,51

12,51

13,23

2011

10,71

11,49

12,52

13,27

Ogó∏em
Odbiór tekstu

s∏uchanego

Odbiór tekstu

czytanego

Reagowanie

j´zykowe



Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, ˝e z roku na rok wzrasta licz-

ba uczniów przyst´pujàcych do egzaminu z j´zyka angielskiego. Dotyczy to w rów-

nym stopniu terenów wiejskich, jak i miejskich. Analiza danych (Tabela nr 3)

pozwala mówiç o sta∏ej tendencji. Wzrost liczby uczniów zdajàcych egzamin z j´-

zyka angielskiego jest zgodny z za∏o˝eniami nowej podstawy programowej MEN,

w której j´zyk angielski ma byç jednym z dwóch j´zyków obowiàzkowych w gim-

nazjum. Jednak wzrostowi liczby uczniów, zdajàcych j´zyk angielski w ka˝dym ko-

lejnym roku, towarzyszà s∏absze wyniki nauczania. Z roku na rok obni˝a si´ Êredni

wynik egzaminu gimnazjalnego uzyskiwany przez uczniów, i dotyczy to wszystkich

publikowanych obszarów badaƒ. Dlatego z jednej strony nale˝y wyraziç zadowo-

lenie, ˝e poprawia si´ dost´pnoÊç j´zyka angielskiego w szko∏ach wiejskich, z dru-

giej jednak strony obawy budzà pogarszajàce si´ wyniki uczniów i pog∏´bianie

dysproporcji pomi´dzy wsià i miastem.

Tabela nr 3. Struktura zdajàcych egzamin gimnazjalny z j´zyków obcych z uwzgl´dnieniem wielkoÊci

miejscowoÊci, w której znajduje si´ szko∏a.

Z roku na rok wzrasta liczba
uczniów przyst´pujàcych do
egzaminu gimnazjalnego z j´-
zyka angielskiego.

Od trzech lat w ka˝dym kolej-
nym roku wyniki egzaminu
z j´zyka angielskiego coraz
gorsze.
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j´zyk:

angielski

niemiecki

rosyjski

francuski

2008/09

77,48

20,39

1,94

0,18

2009/10

77,78

18,51

1,58

0,08

2010/11

80,68

17,84

1,43

0,05

2008/09

69,56

28,86

1,37

0,44

2009/10

70,35

25,86

1,08

0,27

2010/11

74,34

24,52

0,94

0,20

2008/09

74,33

23,71

1,06

0,9

2009/10

75,24

20,65

0,83

0,54

2010/11

79,76

19,27

0,67

0,26

2008/09

85,16

12,92

0,57

1,35

2009/10

84,62

11,07

0,5

1,36

2010/11

88,62

9,53

0,35

1,21

WieÊ Miasto do 20 tys. mieszk. Miasto od 20 do 

100 tys. mieszk.

Miasto pow.  

100 tys. mieszk.

% uczniów zdajàcych cz´Êç j´zykowà

èród∏o: Dane CKE



Pozosta∏e wyniki egzaminu gimnazjal-
nego w roku szkolnym 2010/2011

Opublikowane przez Centralnà Komisj´ Egzaminacyjnà wyniki egzaminu gimnazjalne-

go na zakoƒczenie roku szkolnego 2010/11 potwierdzajà pozosta∏e, zaobserwowane

i wskazane w Raporcie „Angielski – czyja szansa” wnioski i analizy. 

Po raz kolejny zarówno w przypadku cz´Êci humanistycznej (Tabela nr 4), jak i mate-

matyczno – przyrodniczej (Tabela nr 5) egzaminu gimnazjalnego, nie ma ˝adnej istot-

nej ró˝nicy pomi´dzy Êrednimi wynikami uczniów ucz´szczajàcych do gimnazjów wiej-

skich, a uczniami ucz´szczajàcymi do gimnazjów w miastach do 20 tys. mieszkaƒców.

Równie niewielkie ró˝nice mo˝na zaobserwowaç pomi´dzy gimnazjami wiejskimi,

a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 100 tys. mieszkaƒców. Ró˝nica na po-

ziomie Êrednio 2,3 pkt. pojawia si´ dopiero pomi´dzy gimnazjami wiejskimi, a gimna-

zjami w miastach powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców. 

Zestawienia za ostanie 6 lat prezentujà poni˝sze tabele.

Tabela nr 4. Wyniki cz´Êci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w latach 2006-2011.

Egzamin gimnazjalny w cz´-
Êci humanistycznej i matema-
tyczno – przyrodniczej w 2011 r.
bez istotnych dysproporcji
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Rok

szkolny

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

wiejskie

30,27

30,25

29,69

30,88

29,51

24,65

miasta

do 

20 tys.

mieszk.

30,24

29,97

29,32

30,89

29,51

24,33

miasta

od 20 do

100 tys.

mieszk.

31,08

31,11

30,19

31,85

30,68

25,44

miasta

pow.

100 tys.

mieszk.

32,61

32,71

31,87

33,32

31,95

26,98

do 

20 tys.

mieszk.

-0,03

-0,28

-0,37

0,01

0

-0,32

od 20 do

100 tys.

mieszk.

0,81

0,86

0,5

0,97

1,17

0,79

pow.

100 tys.

miesz.

2,34

2,46

2,18

2,44

2,44

2,33

Ârednie wyniki uzyskane w szko∏ach
ró˝nica pomi´dzy szko∏ami

wiejskimi i miejskimi:

èród∏o: Dane CKE



Tabela nr 5. Wyniki cz´Êci matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w latach 2006-2011.

Brak wyraênych i znaczàcych ró˝nic pomi´dzy wynikami uczniów z terenów wiejskich i miej-

skich w cz´Êci humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

dowodzi, ˝e jak najbardziej aktualny pozostaje jeden z kluczowych wniosków Raportu, ˝e to

j´zyk angielski b´dzie stanowi∏ g∏ównà przeszkod´ dla m∏odzie˝y z terenów wiejskich

w dost´pie do szkó∏ ponadgimnazjalnych, tj. do kolejnego etapu edukacji. Tym samym

szanse edukacyjne m∏odzie˝y z terenów wiejskich zostanà znaczàco ograniczone.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e powy˝szy wniosek dotyczy wy∏àcznie j´zyka angielskiego.

W przypadku j´zyka niemieckiego (ok. 18% zdajàcych gimnazjalistów) ró˝nica mi´dzy

Êrednimi wynikami uczniów z terenów wiejskich i miejskich jest bardzo zbli˝ona do ró˝-

nic zaobserwowanych w przypadku cz´Êci humanistycznej i matematyczno – przyrod-

niczej (Tabela nr 6) egzaminu. Natomiast j´zyk rosyjski uczniowie z terenów wiejskich

(Êrednio 1,5% zdajàcych) zdajà znaczàco lepiej, ni˝ ich rówieÊnicy w miastach (Tabela nr 7).

J´zyk angielski barierà dla
uczniów z terenów wiejskich
w dost´pie do szkó∏ ponad-
gimnazjalnych. 

Brak barier w przypadku j´zyka
niemieckiego i rosyjskiego.
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Rok

szkolny

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

wiejskie

22,58

24,3

25,93

24,96

22,93

22,92

miasta

do 

20 tys.

mieszk.

22,74

24,1

25,61

25,02

23,03

22,76

miasta

od 20 do

100 tys.

mieszk.

23,84

25,2

26,84

26,38

24,18

23,76

miasta

pow.

100 tys.

mieszk.

25,66

27

28,65

28,13

25,77

25,28

do 

20 tys.

mieszk.

0,16

-0,2

-0,32

0,06

0,1

-0,16

od 20 do

100 tys.

mieszk.

1,26

0,9

0,91

1,42

1,25

0,84

pow.

100 tys.

miesz.

3,08

2,7

2,72

3,17

2,84

2,36

Ârednie wyniki uzyskane w szko∏ach
ró˝nica pomi´dzy szko∏ami

wiejskimi i miejskimi:

èród∏o: Dane CKE



Tabela nr 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z j´zyka niemieckiego w latach 2009-2011.

Tabela nr 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z j´zyka rosyjskiego w latach 2009-2011.
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Rok

szkolny

2008/2009

2009/2010

2010/2011

wiejskie

32,38

28,65

27,07

miasta

do 

20 tys.

mieszk.

32,68

28,83

27,16

miasta

od 20 do

100 tys.

mieszk.

33,37

29,94

27,98

miasta

pow.

100 tys.

mieszk.

34,68

31,16

29,61

do 

20 tys.

mieszk.

0,3

0,18

0,09

od 20 do

100 tys.

mieszk.

0,99

1,29

0,91

pow.

100 tys.

miesz.

2,3

2,51

2,54

Ârednie wyniki uzyskane w szko∏ach
ró˝nica pomi´dzy szko∏ami

wiejskimi i miejskimi:

Rok

szkolny

2008/2009

2009/2010

2010/2011

wiejskie

37,00

30,75

29,97

miasta

do 

20 tys.

mieszk.

30,64

26,09

25,30

miasta

od 20 do

100 tys.

mieszk.

29,94

22,04

21,99

miasta

pow.

100 tys.

mieszk.

25,45

19,12

19,00

do 

20 tys.

mieszk.

-6,36

-4,66

-4,67

od 20 do

100 tys.

mieszk.

-7,06

-8,71

-7,98

pow.

100 tys.

miesz.

-11,55

-11,63

-10,97

Ârednie wyniki uzyskane w szko∏ach
ró˝nica pomi´dzy szko∏ami

wiejskimi i miejskimi:

èród∏o: Dane CKE

èród∏o: Dane CKE



Egzamin gimnazjalny z j´zyka obcego
– co dalej?

W roku szkolnym 2011/2102, obowiàzywaç b´dà nowe zasady przyst´powania do eg-

zaminu gimnazjalnego. Zgodnie z nimi egzamin z j´zyka obcego zosta∏ podzielony na

cz´Êç podstawowà i cz´Êç rozszerzonà. 

Tytu∏em przypomnienia: egzamin z j´zyka obcego zosta∏ wprowadzony 2009 roku,

jako trzecia, obok humanistycznej oraz matematyczno – przyrodniczej cz´Êç egza-

minu gimnazjalnego. Co istotne, wynik egzaminu w cz´Êci j´zykowej w roku szkol-

nym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 nie by∏ odnotowywany na otrzymywanym

przez ucznia zaÊwiadczeniu o szczegó∏owych wynikach egzaminu gimnazjalnego

(Êwiadectwie), a tym samym nie by∏ brany pod uwag´ przy rekrutacji do szkó∏ po-

nadgimnazjalnych. Trzyletnia karencja na uwzgl´dnianie wyników egzaminu z j´zy-

ka obcego w procesie rekrutacji w za∏o˝eniu MEN mia∏a pozwoliç szko∏om na do-

stosowanie nauczania j´zyków obcych do wymagaƒ egzaminacyjnych i zrównaç

szanse uczniów z ró˝nych typów szkó∏. Jednak ju˝ w 2010 roku zmieniono zasady

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego1 z j´zyka obcego, dokonujàc podzia∏u

na cz´Êç podstawowà i cz´Êç rozszerzonà. Tym samym w 2012 roku, wbrew za∏o-

˝eniom, wynikajàcym z w/w trzyletniej karencji, uczniowie przystàpià do nieznane-

go im wczeÊniej egzaminu, a dodatkowo jego wynik b´dzie odnotowany na Êwia-

dectwie gimnazjalnym oraz brany pod uwag´ (cz´Êç podstawowa egzaminu)

w procesie rekrutacji do szkó∏ ponadgimnazjalnych. Ma to szczególne znaczenie

w przypadku egzaminu z j´zyka angielskiego, który, jak pokazujà powy˝sze dane,

jest najpowszechniej zdawany przez uczniów z terenów wiejskich, a jednoczeÊnie

osiàgane przez nich wyniki sà znaczàco ni˝sze od tych, osiàganych przez rówieÊni-

ków w miastach. 

Mo˝na w zwiàzku z tym z ca∏à odpowiedzialnoÊcià stwierdziç, ˝e trzyletni okres ka-

rencji w pomijaniu wyników cz´Êci j´zykowej egzaminu gimnazjalnego nie dopro-

wadzi∏ w przypadku j´zyka angielskiego do oczekiwanego przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej zrównania szans uczniów z ró˝nych typów szkó∏, a wr´cz

przeciwnie – nastàpi∏o pog∏´bienie dysproporcji. 

Nowa formu∏a egzaminu gim-
nazjalnego z j´zyka obcego
od 2012 roku.

CzeÊç podstawowa egzaminu
gimnazjalnego z j´zyka obce-
go od 2012 roku brana pod
uwag´ przy rekrutacji do
szkó∏ ponadgimnazjalnych.

Trzyletni okres próbny wbrew
za∏o˝eniom MEN nie przyniós∏
zmniejszenia dysproporcji.
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1 Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych

(Dz. U. 2010 nr 156 poz. 1046).



Autorzy niniejszego opracowania nie podzielajà tak˝e wyra˝anych publicznie opinii przedsta-

wicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ˝e w przy-

padku cz´Êci podstawowej egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angielskiego dysproporcje po-

mí dzy wsià i miastem b´dà znacznie ni̋ sze w stosunku do egzaminu ubieg∏orocznego. Po-

wodem tego ma byç niewielki stopnieƒ trudnoÊci cz´Êci podstawowej. Dane, którymi dyspo-

nuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zwiàzku z realizacjà Programu Youngster

(m. in. badanie poziomu j´zykowego uczniów z wykorzystaniem platformy e – learningowej

w trakcie trwania roku szkolnego) pozwalajà wysnuç kraƒcowo odmienne wnioski. 

W gimnazjum, zgodnie z nowà podstawà programowà, zaj´cia z j´zyków obcych no-

wo˝ytnych sà prowadzone na nast´pujàcych poziomach: 

• na poziomie III. 0 – dla poczàtkujàcych, 

• na poziomie III. 1 – dla uczniów kontynuujàcych nauk  ́j́ zyka obcego ze szko∏y podstawowej. 

W 2012 roku egzamin na poziomie podstawowym b´dzie obowiàzkowy dla wszystkich

uczniów, a zadania egzaminacyjne obejmà zakres wymagaƒ dla poziomu III. 0. Uczniowie,

którzy w gimnazjum kontynuowali nauk´ j´zyka obcego ze szko∏y podstawowej b´dà mu-

sieli przystàpiç dodatkowo do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, w ra-

mach którego b´dà sprawdzane wymagania dla poziomu III. 1 podstawy programowej. 

Wi´kszoÊç dost´pnych êróde∏ przypisuje poziom III. 0 podstawy programowej j´zyka

angielskiego poziomowi A1+/A2 wg. Europejskiej Skali Kszta∏cenia J´zykowego (ang.

CERF – 'Common European Framework of Reference), natomiast poziom III. 1 to

A2/A2+ wg skali CEFR.

Program Youngster jest adresowany do uczniów klas trzecich, a wi´c uczniów, którzy

ju˝ co najmniej dwa lata uczà si´ j´zyka angielskiego w gimnazjum. Przed rozpocz´-

ciem zaj´ç uczniowie sà dzieleni na ma∏e (do 15 osób) grupy, odpowiadajàce pozio-

mowi j´zykowemu uczniów, a podstawà podzia∏u sà wyniki testu poziomujàcego (tzw.

Placement). Test obejmuje 80 pytaƒ z gramatyki i s∏ownictwa, po 20 na ka˝dym z czte-

rech poziomów okreÊlonych wg. CERF, tj. A0/A1, A2, B1, B2. Test jest przeprowadza-

ny drogà elektronicznà, z wykorzystaniem platformy e- learningowej. 

W przekonaniu MEN cz´Êç
podstawowa egzaminu gim-
nazjalnego z j´zyka angiel-
skiego nie b´dzie powodo-
waç znaczàco du˝ych dys-
proporcji pomi´dzy szko∏ami
wiejskimi i miejskimi. 

Egzamin z j´zyka obcego
w cz´Êci podstawowej obowiàz-
kowy dla wszystkich uczniów.

Podstawa programowa obo-
wiàzkowego egzaminu gimna-
zjalnego na poziomie A1+/A2
wg. skali CEFR.
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W czerwcu i wrzeÊniu 2011 roku do testu Placement przystàpi∏o ∏àcznie 3.738 uczniów

ze 149 gimnazjów z terenów wiejskich. Dla celów niniejszego opracowania uwzgl´d-

niono wy∏àcznie wyniki z dwóch poziomów, tj. A0/A1 i A2, czyli tych, które stopniem

trudnoÊci odpowiadajà zak∏adanemu poziomowi egzaminu gimnazjalnego. Wyniki te-

stu Placement uczniów przyst´pujàcych do Programu Youngster przedstawia tabela nr 8. 

Analizujàc te dane nale˝y stwierdziç, ̋ e tylko niespe∏na 10,5% uczniów udzieli∏o wí cej ni̋  70%

poprawnych odpowiedzi na poziomie A0/A1, czyli na poziomie zupe∏nie podstawowym, a a˝

53,8% uczniów nie by∏o w stanie udzieliç poprawnej odpowiedzi na wí cej ni̋  35% pytaƒ z te-

go poziomu. W przypadku pytaƒ na poziomie A2 wyniki sà znaczàco gorsze. Wystarczy wspo-

mnieç, ̋ e tylko 2,7% uczniów odpowiedzia∏o poprawnie na wí cej ni̋  70% pytaƒ, a ponad 76%

uczniów nie przekroczy∏o bariery 35% poprawnych odpowiedzi (maksymalnie 7 z 20). 

˚aden z uczniów nie osiàgnà∏ maksymalnej liczby punktów z obydwu poziomów. Czterech

uczniów osiàgn´∏o maksymalnà liczb´ punktów z poziomu A0/A1 i tylko jeden z poziomu A2. 

W przypadku zsumowania wyników uczniów z obu poziomów (A0/A1 + A2) okazuje

si´, tylko 10% uczniów by∏o w stanie udzieliç poprawnej odpowiedzi na wi´cej ni˝ 50%

pytaƒ w ramach obu tych poziomów.

Tabela nr 8. Wyniki testu Placement uczniów przyst´pujàcych do Programu Youngster w roku

szkolnym 2011/12.

Test Placement w Programie
Youngster miernikiem oceny
poziomu j´zykowego uczniów
w III klasie gimnazjum.
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Poprawne

odpowiedzi

1 - 3

4 - 7

8 - 12

13 - 16

17 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

liczba

uczniów

352

1658

1339

326

63

%

piszàcych

9,42 %

44,36 %

35,82 %

8,72 %

1,69 %

liczba

uczniów

764

2092

781

92

9

%

piszàcych

20,44 %

55,97 %

20,89 %

2,46 %

0,24 %

liczba

uczniów

49

334

1433

1021

494

260

109

32

6

liczba

uczniów

1,31 %

8,94 %

38,34 %

27,31 %

13,22 %

6,96 %

2,92 %

0,86 %

0,16 %

Poziom A0/A1 (maks. 20 pkt) A2 (maks. 20 pkt) A1+A2 (maks. 40 pkt)

èród∏o: Dane EFRWP



Próba 3.738 uczniów klas trzecich szkó∏ gimnazjalnych daje ju˝ podstawy do pewnych

uogólnieƒ statystycznych do ca∏ej populacji uczniów z terenów wiejskich, którzy

w kwietniu 2012 roku przystàpià do egzaminu gimnazjalnego. 

Jak wynika z danych zamieszczonych w Tabeli nr 8 poziom umiej´tnoÊci j´zykowych

uczniów rozpoczynajàcych nauk´ w trzeciej klasie gimnazjum jest ra˝àco niski, pomi-

mo, ˝e blisko 80% z nich (dane Wydawnictwa Macmillan – partnera EFRWP przy reali-

zacji Programu Youngster) kontynuuje nauk´ j´zyka angielskiego ze szko∏y podstawo-

wej. Blisko 49% z nich zna zakres materia∏u na poziomie wynoszàcym co najwy˝ej 30%

poziomu, który b´dzie wymagany na zakoƒczenie nauki w gimnazjum (A2 wg. CEFR).

Trudno oczekiwaç, ˝e przez 6 miesi´cy efektywnej nauki, jaki up∏ynà od poczàtku roku

szkolnego do dnia egzaminu gimnazjalnego z j´zyka angielskiego poziom wiedzy

uczniów znaczàco wzroÊnie.

OczywiÊcie wyników testu Placement nie nale˝y i nie mo˝na odnosiç bezpoÊrednio do

zak∏adanych treÊci egzaminu gimnazjalnego, gdy˝ ka˝dy z nich bada odr´bne obsza-

ry umiej´tnoÊci j´zykowych. Test Placement to sprawdzenie przede wszystkim treÊci

leksykalno – gramatycznych. Egzamin gimnazjalny w cz´Êci podstawowej b´dzie

sprawdza∏ dodatkowo rozumienie ze s∏uchu, znajomoÊç funkcji j´zykowych i znajo-

moÊç Êrodków j´zykowych. Dlatego ostateczny wynik ucznia, po uwzgl´dnieniu

wszystkich elementów egzaminu gimnazjalnego, mo˝e byç wy˝szy (ale tak˝e ni˝szy)

ni˝ wynika∏oby to z wy˝ej przytoczonych analiz wyników testu Placement. 

Na egzaminie gimnazjalnym, w przeciwieƒstwie do matury, nie ma wymogu minimal-

nej liczby punktów, które uczeƒ musi uzyskaç, aby zaliczyç egzamin, niemniej jednak

przy rekrutacji do szkó∏ ponadgimnazjalnych w 50% uwzgl´dnia si´ oceny na Êwia-

dectwie, a w pozosta∏ych 50% wynik egzaminu gimnazjalnego. A jak ju˝ wspomnia-

no, od 2012 roku wynik egzaminu z j´zyka obcego w cz´Êci podstawowej i rozsze-

rzonej b´dzie odnotowany na Êwiadectwie gimnazjalnym2. Ponadto wynik cz´Êci pod-

stawowej egzaminu z j´zyka obcego b´dzie brany pod uwag´ przy rekrutacji do szkó∏

ponadgimnazjalnych. 

Wyniki próby 3748 gimnazjali-
stów na teÊcie Placement ra-
˝àco niskie – znacznie poni-
˝ej wymogów dla cz´Êci pod-
stawowej egzaminu gimna-
zjalnego.
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2 Rozporzàdzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624) 



Uwzgl´dnianie od 2012 roku wyników egzaminu j´zyka obcego przy rekrutacji do szkó∏

ponadgimnazjalnych sprawi, ˝e absolwenci gimnazjów wiejskich przy bardzo podob-

nych lub niewiele ni˝szych wynikach testu humanistycznego i matematyczno – przyrod-

niczego w stosunku do ich rówieÊników z miast b´dà mieli znacznie ograniczone szan-

se w dost´pie do lepszych szkó∏ ponadgimnazjalnych w miastach lub nie b´dà mieli

tych szans wcale na skutek du˝o gorszych wyników z egzaminu j´zyka angielskiego. 

W zwiàzku z tym ciàgle aktualne pozostajà wnioski z Raportu „Angielski – czyja szansa”: 

• konieczne sà kompleksowe badania porównawcze s∏u˝àce pe∏nemu zdiagnozowa-

niu mo˝liwych przyczyn istnienia dysproporcji w wynikach nauczania j´zyka angiel-

skiego pomi´dzy terenami wiejskimi i miejskimi oraz przygotowanie na szczeblu

centralnym, stosownie do wyników tych badaƒ, programów wsparcia nauczania j´-

zyka angielskiego na terenach wiejskich oraz ich szybkiego wdro˝enia wraz z za-

pewnieniem niezb´dnych Êrodków finansowych na realizacj´. 

• konieczna jest tak˝e zmiana (nowelizacja) rozporzàdzenia MEN w takim kierunku, aby

wynik egzaminu gimnazjalnego w cz´Êci j´zykowej by∏ brany pod uwag´ przy rekrutacji

do szkó∏ ponadgimnazjalnych dopiero po usuni´ciu dysproporcji w efektach nauczania

j´zyków obcych, w tym zw∏aszcza j´zyka angielskiego, pomi´dzy terenami wiejskimi

i miejskimi. 

UWAGA: 

Raport „Angielski – czyja szansa” jak równie˝ niniejsze opracowanie g∏ówny nacisk k∏adzie

na zasygnalizowanie dysproporcji w wynikach egzaminu gimnazjalnego pomí dzy uczniami

z terenów wiejskich i miejskich oraz ich skutków dla m∏odzie˝y z terenów wiejskich. 

Natomiast z danych, zamieszczonych w niniejszym opracowaniu równie˝ wyraênie wy-

nika, ˝e w ciàgu ostatnich trzech lat obserwujemy pogarszajàce si´ z roku na rok wy-

niki egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Dlatego

oprócz ró˝nic mi´dzy wynikami uczniów z terenów wiejskich i miast nie mniej istotne

jest zdiagnozowanie przyczyn pogarszajàcych si´ wyników egzaminu gimnazjalnego.

Od 2012 roku wynik egzami-
nu z j´zyka angielskiego istot-
nà barierà dla absolwentów
gimnazjów wiejskich przy re-
krutacji do lepszych szkó∏ po-
nadgimnazjalnych w miastach.

Konieczna diagnoza gorszych
wyników uczniów z terenów
wiejskich oraz uwzgl´dnianie
wyników egzaminu z j´zyka
obcego w cz´Êci podstawo-
wej przy rekrutacji do szkó∏
ponad gimnazjalnych dopiero
po znaczàcym zmniejszeniu
dysproporcji. 

Odr´bnej analizy wymagajà
pogarszajàce si´ z roku na
rok wyniki wszystkich cz´Êci
egzaminu gimnazjalnego oraz
zdiagnozowanie przyczyn te-
go zjawiska.
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