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Wprowadzenie 
 

Zmieniające się bardzo dynamicznie zadania stojące przed nauczycielami na różnych 

etapach kształcenia – a obecnie szczególnie na etapie czwartym – w świetle nowej podstawy 

programowej (najpierw od 2006 i następnej od 2015 roku) rodzą refleksje nad kontekstami 

zmian zachodzącymi w postrzeganiu kompetencji nauczyciela. Zmiany te determinują 

przedmiot badań pedagogicznych oraz tworzenie wzorca nauczyciela, kształtującego wiedzę  

i umiejętności uczniów w obliczu nowej szkolnej rzeczywistości. Wpływają na intensyfikacje 

poszukiwania kierunków badań w zakresie doskonalenia efektywności procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 

Od roku 2006 do polskiej szkoły średniej wprowadzono nowy zreformowany egzamin 

maturalny. Po wielu latach tzw. „starej matury” był to swoisty przełom. Nastąpiło odejście od 

egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, w tym te najbardziej prestiżowe, jak uniwersytety 

medyczne. Tak wielkie zmiany wywoływały poruszenie tej części społeczeństwa, która była 

mocno zainteresowana stopniem przygotowań polskiej szkoły na nadchodzące „nowe”. Mowa 

tu głównie o uczniach i ich rodzicach, nauczycielach, ale też i środowiskach akademickich, 

które z niedowierzaniem i pewnym sceptycyzmem podchodziły do pomysłów MEN, oddanych 

do realizacji w ręce Centralnej jak też Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Niepokój 

budziła nowa podstawa programowa, a przede wszystkim jej taka realizacja, by sprostać 

nowemu testowaniu, nowej formie egzaminu i nieznanej dotąd formule sprawdzania arkuszy 

uczniowskich. 

Do roku 2006 jedynym egzaminem np. do akademii medycznych był test zamknięty 

(chemia, biologia, fizyka) organizowany przez same uczelnie, a tworzony w Łodzi przez Radę 

Egzaminów Medycznych. Wprowadzenie tzw. nowej matury spowodowało praktycznie 

całkowite odrzucenie testu zamkniętego, w którym uczeń otrzymywał cztery lub pięć 

proponowanych odpowiedzi i z tego zestawu wybierał prawdziwą lub najbardziej 

prawdopodobną.  

Z mojego ponad 20 letniego doświadczenia z pracy w szkole średniej wiem, że zamknięty 

test był lubiany przez nauczycieli przedmiotów ścisłych. Po pierwsze, przez wiele lat jego 

użytkowania powstała ogromna baza z dostępnymi do ćwiczeń przykładami, po drugie, 

nauczyciele szybko pojmowali techniczne aspekty konstrukcji takich testów i w stosunkowo 
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krótkim czasie tworzyli je, a po trzecie – zadania te można było szybko i łatwo sprawdzać  

i oceniać. Uczniowie nie odwoływali się zbyt często od wyniku, bowiem zamkniętość testów 

sprzyjała skonkretyzowaniu pytania i jednoznaczności odpowiedzi. Jednak większość 

doświadczonych nauczycieli uważała, że otwartość testu, daje odpowiadającemu większe 

możliwości swobody wypowiedzi, formułowania wniosków i stawiania hipotez. W naukach 

ścisłych, a do takich należy chemia, przy dobrze skonstruowanym zadaniu testowym, o wiele 

łatwiej o jednoznaczność i konkretność odpowiedzi niż w testach otwartych z przedmiotów 

humanistycznych.  Ponadto test otwarty wyklucza prawdopodobieństwo losowego udzielenia 

poprawnej odpowiedzi. Oczywiście można testowe zadanie zamknięte złożyć z kilku 

elementów i wtedy zmniejsza się prawdopodobieństwo poprawnego „strzału”, ale tym samym 

zadanie niejako niechcący otwiera się.1 

W podstawie programowej obowiązującej od 2006 roku znalazły się wymagania, które 

jednoznacznie ukierunkowywały pracę nauczyciela przedmiotów ścisłych na łączenie 

problemów teoretycznych z doświadczaniem. W ogólnych celach kształcenia z chemii już na 

III poziomie edukacyjnym (gimnazjum) czytamy: „Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem 

laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza doświadczenia 

chemiczne”.2 A dalej MEN pisze: „Chemia jest przedmiotem eksperymentalnym. Dlatego 

położono nacisk na eksperyment chemiczny, wykonywany samodzielnie przez ucznia, bądź 

przez niego obserwowany (w wymaganiach szczegółowych: uczeń planuje i wykonuje 

doświadczenie)”. 

Wynika z tego, że całość wiedzy chemicznej ucznia szkoły średniej to składowa dwóch 

części: podstaw teoretycznych związanych z wykonywaniem prostych obliczeń oraz ćwiczeń 

laboratoryjnych. Szczególnie ważny jest ten drugi element. Bowiem podstawa programowa  

i komentarz do niej jasno wskazują na obowiązek wykonywania doświadczeń podczas zajęć 

szkolnych. I jednocześnie zadania testowe w arkuszach egzaminacyjnych bezpośrednio 

odnoszą się do umiejętności samodzielnego wykonywania doświadczeń przez ucznia lub 

chociażby obserwowania takich, gdy wykonuje je nauczyciel w formie pokazu. Na przestrzeni 

lat 2006-2013 przeprowadziłem badania, by sprawdzić, czy w rzeczywistości tak jest.  

A niepokój i potrzebę badań wywołał fakt, że współczynnik zdawalności otwartych testów 

doświadczalnych wśród wszystkich polskich maturzystów z chemii w arkuszach 

                                                           
1 TwardowskaA., Grajkowski W., Chrzanowski M., Ostrowska B., Spalik K., Dlaczego warto zamykać zadania?, 

Instytut Badań Edukacyjnych, XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2011. 
 

2 Podstaw programowa. Edukacja przyrodnicza (…) w liceum. MEN 2013. 
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egzaminacyjnych waha się w okolicach 20-40%, a czasami spada nawet do 10%. Nie ma od 

roku 2006 maturalnego arkusza egzaminacyjnego, w którym nie było kilku zadań 

zawierających polecenia: zaproponuj doświadczenie, narysuj schemat doświadczenia, wybierz 

potrzebne do doświadczenia odczynnik spośród… itd. 

Przeprowadzone badania były zestawieniem porównawczym realizacji doświadczeń 

umieszczonych w komentarzu do podstawy programowej, w bezpośrednim przełożeniu na test 

doświadczalny w maturalnym arkuszu egzaminacyjnym i wartościami parametrów 

zdawalności, które znajdują się w zestawieniach CKE. 

Badani nauczyciele to pedagodzy z różnych szkół średnich (zróżnicowani pod względem 

wielkości miasta, w których uczą, stażu pracy, stopnia awansu zawodowego, zaangażowania  

w roli eksperta OKE przy poprawie matur, profilów nauczanych klas, ilości uczniów w klasach 

i innych składników) z terenu całej Polski. Badani otrzymali kwestionariusz składający się ze 

141 zadań testowych z lat 2006-2012 bezpośrednio odnoszących się do problemu eksperymentu 

podczas lekcji chemii w szkole średniej (wraz z zestawem dodatkowych pytań). 

Najważniejszym elementem przeprowadzonego badania było potwierdzenie lub zanegowanie 

wykonywania danego doświadczenia podczas zajęć lekcyjnych, podanie ewentualnej 

przyczyny, wskazanie miejsc, gdzie uczniowie mają możliwość zajęć laboratoryjnych poza 

szkołą i inne. 

 

Empiryczna dysmutacja w nauczaniu chemii 
 

Pojęcie dysmutacji empirycznej wprowadziłem po raz pierwszy we wstępie do swoich 

zbiorów dedykowanych maturzystom z chemii w roku 2007.3 

Dysmutacja to słowo wywodzące się z chemii. Na gruncie pedagogicznym zbliżone jest  

w swoim charakterze do opisanego tą nazwą procesu chemicznego. Empiryczna dysmutacja to 

pewien rodzaj sytuacji, zjawisk, w których w wyniku braku wszystkich składników 

doświadczenia potrzebnych do jej zaistnienia, niewielka część osób biorących udział w tej 

sytuacji osiąga sukces dydaktyczny, ale w przypadku zdecydowanej większości następuje 

częściowa lub pełna degradacja sukcesu. Pojawienie się zjawiska dysmutacji empirycznej 

zrodziło się jako analogia do stanu, jaki napotkałem w wyniku badań prowadzonych na polskich 

nauczycielach chemii na początku drogi zwanej nową maturą. 

                                                           
3 Witowski D., Chemia. Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami. Tom 1-2, Oficyna Wyd. Nowa Matura,  

   Łańcut 2007. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że mimo iż każdego roku w arkuszach egzaminacyjnych 

pojawiają się zadania dotyczące eksperymentu chemicznego, 100% badanych nauczycieli 

przyznaje się, że nie było w stanie wykonać podczas swoich lekcji wszystkich doświadczeń 

zawartych w podstawie programowej. To samo dotyczy eksperymentów będących treścią 

kolejnych testów w arkuszach egzaminacyjnych. 

Kiedy zestawimy kolejne zadania testowe, z danymi o wykonywaniu tych doświadczeń 

podczas lekcji, a dalej ze współczynnikiem zdawalności, to nie dziwi tak niski poziom tego 

współczynnika.  

Załóżmy, że mamy do rozwiązania otwarte zadanie testowe, egzaminacyjne o charakterze 

doświadczenia. Uczeń podejmujący się rozwiązania tego testu ma za sobą praktyczne, 

indywidualne i własnoręczne wykonanie tego zadania podczas zajęć lekcyjnych. Wtedy to pod 

kierunkiem nauczyciela wypełnił wszystkie elementy ćwiczenia laboratoryjnego: 

zaprojektował to doświadczenie (wybór szkła, metody itd.), wybrał odczynniki, zapisał 

spostrzeżenia, wyciągną wnioski i potwierdził je równaniami reakcji chemicznych. Całość 

zanotował w karcie doświadczenia. 

                                                        doświadczalne zadanie testowe  

 

        projekt                      wybór                     spostrzeżenia              wnioski             równania 

doświadczenia            odczynników                 obserwacje                                             reakcji 

 

                                                             

Rys. 1 Schemat wzajemnych odziaływań między elementami doświadczenia 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na schemacie widać, że wszystkie z pięciu elementów doświadczenia są ze sobą ściśle 

powiązane i znajomość tylko jednego z nich pozwala prawidłowo opisać pozostałe. I to jest 

sensem wszystkich  doświadczalnych testów egzaminacyjnych. 

 

Przykład. (przykłady własne) 

Temat doświadczenia: 

Otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II) 

 projektowanie – podstawowe elementy: 1) metoda; 2) zestaw szkła laboratoryjnego; 

 dobór odczynników – wodne roztwory CuSO4 i NaOH 



Dysmutacje empiryczne w nauczaniu chemii 

 

 

 
 

Strona | 105 

 obserwacje (dwustronna obserwacja, tak często wymagana ostatnio w testach 

egzaminacyjnych: „przed i po”)  – PRZED: do niebieskiego klarownego roztworu soli dodano 

niewielką ilość bezbarwnego roztworu zasady; PO: wytrącił się niebieski galaretowaty osad; 

po dodaniu zbyt dużej ilości roztworu zasady osad znikł; 

 równania reakcji: CuSO4 + 2 NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4  

                                Cu2+  +  2 OH–  →  Cu(OH)2↓ 

                                                              Cu(OH)2 + 2 NaOH → Na2[Cu(OH)4] 

                                                              Cu(OH)2 + 2 OH–  →  Cu(OH)4
2–      

 wnioski: niebieski galaretowaty osad wodorotlenku miedzi (II) jest nietrwały wobec roztworu 

zasady i rozpuszcza się. 

 

 Na bazie powyższego prostego doświadczenia nauczyciel jest w stanie przygotować kilka 

testów analogicznych do testów maturalnych. 

 

Przykład. (przykłady własne) 

 

test 1 

Zaprojektuj doświadczenie, w którym udowodnisz, że wodorotlenek miedzi (II) jest nietrwały 

w środowisku zasadowym. 

Odczynnik potrzebne do wykonania doświadczenia wybierz spośród: 

CuSO4 (aq)     CuO (s)    NaOH (aq)   CuCO3 (s) 

 

W teście 1 do zaprojektowania jako bazę testu wzięliśmy wnioski z ćwiczonego z uczniami 

doświadczenia. Możemy teraz utworzyć test otwarty, który składać się będzie z kilku 

podpunktów – pozostałych elementów karty doświadczenia.  

Uczeń, który wykonał takie ćwiczenie na gruncie szkolnym natychmiast wskaże właściwe 

roztwory, zapisze równanie reakcji i spostrzeżenia. 

 

test 2 

Zaprojektuj doświadczenie, które można opisać jonowym równaniem reakcji: 

                             Cu2+  +  2 OH–  →  Cu(OH)2↓ 

Odczynnik potrzebne do wykonania doświadczenia wybierz spośród: 

CuSO4 (aq)     CuO (s)    NaOH (aq)   CuCO3 (s) 
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Tym razem jak bazę testu bierzemy z karty doświadczenia równanie reakcji.  

 

test 3 

Przygotowano doświadczenie, w którym do dwóch probówek zawierających niebieski 

galaretowaty osad wodorotlenku miedzi (II) dodano kolejno: do pierwszej – roztwór kwasu 

solnego, do drugiej – wodny roztwór wodorotlenku sodu. W obu probówkach osad rozpuścił 

się. Na podstawie powyższych informacji zapisz równanie reakcji zachodzące w probówce 

drugiej. W teście 3 bazą testu był projekt doświadczenia połączony z wnioskami z karty pracy. 

Polecenie zaś dotyczyło napisania równania reakcji. 

 

 Powyższy przykład ukazuje, że uczeń, który miał okazję wykonać takie doświadczenie 

lub choćby uczestniczyć w pokazie wykonywanym przez nauczyciela, a następnie starannie  

i samodzielnie (ze zrozumieniem) zapisać wszystkie elementy tego doświadczenia (np. na 

karcie pracy) rozwiąże poprawnie każdy otwarty test doświadczalny dotyczący badanych 

właściwości wodorotlenku miedzi (II). Ponadto, będzie w stanie znaleźć analogię, gdyby  

w arkuszu egzaminacyjnym pojawiło się podobne zadanie, ale dotyczące innego wodorotlenku 

amfoterycznego. 

 Prowadzone wśród nauczycieli badania potwierdzają permanentne występowanie 

sytuacji, w której nauczyciel nie wykonuje doświadczeń z uczniami, a jedynie omawia czysto 

teoretycznie, najczęściej tylko dwa elementy (z pięciu) doświadczenia: zapisuje na tablicy 

równanie reakcji i zaznacza schematycznie wytrącający się osad, o którym ewentualnie 

dopowie, że w dalszym etapie doświadczenia zanika. Jeśli teraz podczas egzaminu, w arkuszu 

zadań pojawi się zadanie typu: zaprojektuj doświadczenie… a uczeń nigdy nie wykonał ani nie 

widział tego ćwiczenia, wówczas natychmiast pojawia się sytuacja zwana empiryczną 

dysmutacją.  

U uczniów uruchamia się gwałtowny mechanizm poszukiwania składowych doświadczenia. 

Nie mogą oni jednak szukać ich w pamięci, gdyż nie widzieli tego ćwiczenia – nie widzieli jak 

wyglądały odczynniki wzięte do doświadczenia (że są to wodne roztwory a nie na przykład 

osady), nie stwierdzili na własne oczy konsystencji i koloru powstałego osadu. Nie widzieli 

także jak się on roztwarzał. U części uczniów, tych najzdolniejszych, zadziała bardzo dobre 

pamięciowe opanowanie materiału – teoretyczne, ale nie empiryczne. Jednak zrodzi się 

niepokój, czy w tym wypadku pamięć nie była zawodna. W tej grupie uczniów można jednak 

założyć, że wynikiem empirycznej dysmutacji mimo wszystko będzie sukces. 
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DOŚWIADCZENIE          powtórzenie      DOŚWIADCZALNY TEST       powtórzenie      TREŚCI  

UCZNIOWSKIE/POKAZ  utrwalenie          EGZAMINACYJNY                  utrwalenie       

PODRĘCZNIKOWE 

    zapisanie 5 elementów  

         doświadczenia 

 

 

               sukces                                                              DYSMUTACJA EMPIRYCZNA 

 

                                                                                degradacja częściowa lub całkowita sukcesu 

 

Rys 2. Schemat powstawania dysmutacji empirycznej. Źródło: opracowanie własne 

 

Niska wartość parametru zdawalności tego typu zadań testowych jest konsekwencją 

odejścia nauczycieli chemii od prowadzenia uczniowskich doświadczeń szkolnych na lekcjach 

z przedmiotów przyrodniczych. U większość uczniów (głównie średnich i słabych),  

w stresowej sytuacji egzaminacyjnej, gdy nie mają w pamięci obrazu wykonywanego 

eksperymentu, o którym jest mowa w treści testu, jeśli nie zadziała wykorzystanie wiedzy 

zdobytej w części teoretycznej (np. zbyt słabe, krótkotrwałe, powierzchowne przygotowanie), 

natychmiast rozpocznie się degradacja sukcesu wynikająca z empirycznej dysmutacji. Uczeń 

nie umie w żaden sposób powiązać ze sobą elementów doświadczenia. Gdy pytanie dotyczy 

jednego elementu, a każe mu się dopisać inne części doświadczenia, pojawia się degradacja 

całości odpowiedzi bądź jednego ze składników. 

Załóżmy, że we wprowadzeniu do zadania podano równanie reakcji (np. w formie 

jonowej skróconej). A uczeń otrzymał dwa polecenia: dobrać odczynniki potrzebne do 

przeprowadzenia podanej reakcji oraz zapisać obserwacje. Empiryczna dysmutacja może 

degradować całość procesu dochodzenia do prawidłowych odpowiedzi, gdyż uczeń nie będzie 

umiał skojarzyć jonów z potrzebnymi odczynnikami. CKE i układający zadania maturalne 

eksperci, by zapobiec całkowitej degradacji sukcesu, wpływają na proces myślowy ucznia 

podając kilka odczynników do wyboru. Wówczas ten podpunkt testu doświadczalnego może 

mieć wyższą zdawalność. Nie da się niestety wpłynąć na drugą część polecenia – obserwacje. 
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Nie zapisze obserwacji uczeń, który nigdy nie wykonał samodzielnie zadanego doświadczenia 

i nie zapisał jego wszystkich składowych. Pojawia się więc częściowa dysmutacja.  

Poniższy schemat pokazuje, że gdy zadamy do rozwiązania test otwarty, którego 

źródłem jest choćby jeden element, jedna składowa z karty doświadczenia, a który nie miał 

wsparcia w rzeczywistym odzwierciedleniu eksperymentu podczas ćwiczeń szkolnych, to 

nastąpi pełna lub częściowa degradacja prawidłowości rozwiązania.  

 

                                                               TEST doświadczalny  

 

        projekt                      wybór                     spostrzeżenia              wnioski             równania 

doświadczenia            odczynników                 obserwacje                                             reakcji 

 

 

Rys. 3 Schemat wzajemnych odziaływań między elementami doświadczenia przy braku 

doświadczeń szkolnych. Źródło: opracowanie własne 

 

Przeprowadzono badanie na grupie młodzieży klasy biologiczno chemicznej polegające 

na omówieniu pewnego zagadnienia z chemii organicznej. Dla jednej części tej grupy bardzo 

dokładnie poprowadzono wykład, zaś drugiej części ten sam materiał omówiono w trakcie 

wspólnie wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych. Uczniowie wraz  

z nauczycielem wypełniali karty pracy. Po około 3 tygodniach, bez zapowiedzi, wytworzona 

została sztucznie pewna sytuacja stresowa, zbliżona do egzaminacyjnej. Rozdano wszystkim 

uczniom arkusz zawierający kilka otwartych testów, bezpośrednio i pośrednio odnoszących się 

do wspomnianego materiału. Okazało się, że średnia zdawalność w grupie, która korzystała  

z wykładu wyniosła 45%, zaś w grupie po doświadczeniu – 85%. 

Następnie zbadano przyczynę takiej rozbieżności. 100% pierwszej grupy jako powód błędów 

wskazywała, że zapomniała, jakie powinny być obserwacje lub jak należało wybrać odczynniki.  

Empiryczna dysmutacja pojawia się zawsze wtedy, gdy maturzysta otrzymuje do 

rozwiązania test dotyczący jakiegoś procesu badawczego, którego nigdy nie miał okazji 

zobaczyć, doświadczyć w szkole (mimo, że doświadczenie było w załączniku do podstawy 

programowej). Ponieważ z moich badań wynika, że nauczyciele rzadko eksperymentują na 

swoich lekcjach z różnych powodów, stwarzają podwaliny pod pojawienie się dysmutacji. 



Dysmutacje empiryczne w nauczaniu chemii 

 

 

 
 

Strona | 109 

W komentarzu CKE czytamy bardzo ważną konkluzję będącą jednocześnie diagnozą, co robić 

by zapobiegać powstawaniu dysmutacji empirycznej: „(…) Nieliczni zdający, którzy próbowali 

je (od autora: zadanie testowe) rozwiązywać i planowali kolejne kroki eksperymentu, bardzo 

często opisywali czynności niemożliwe do wykonania (…). Takie odpowiedzi są konsekwencją 

werbalnego nauczania chemii, w którym dominują podręcznikowe pokazy doświadczeń. Jeśli 

proces kształcenia chemicznego nie zmieni się, uwzględniając fakt, że gruntowne zrozumienie 

istoty procesów chemicznych jest możliwe tylko podczas samodzielnego wykonywania 

eksperymentów, wszystkie zadania dotyczące doświadczeń (ich projektowania, opisywania 

czynności doświadczalnych i zmian zachodzących w czasie eksperymentu) pozostaną 

zadaniami trudnymi lub bardzo trudnymi.”4  Potwierdzeniem istnienia pojęcia empirycznej 

dysmutacji, choć dotychczas niewyizolowanego w badaniach pedagogicznych i nienazwanego 

niech będzie zasada punktowania tego typu zadań testowych. CKE ustaliło, że jeżeli uczeń 

otrzyma zadanie składające się z trzech podpunktów: pierwszy – zaprojektuj doświadczenie 

uzupełniając podany rysunek o odczynniki wybrane spośród podanych, drugi – zapisz, co 

eksperymentator zaobserwował w probówce…, i trzeci – zapisz równanie reakcji zachodzącej 

w tym doświadczeniu, a następnie nieprawidłowo dobierze odczynniki, czyli pomyli się  

w projekcie doświadczenia, to choćby wykonał prawidłowo wszystkie następne kroki – za całe 

zadanie nie otrzyma punktów. Większość uczniów, która takiego zadania nie miała okazji 

zobaczyć lub też samodzielnie wykonać w szkole nie jest w stanie zaprojektować 

doświadczenia i zdobyć kompletu punktów.  

Test ten dla części najlepszych uczniów ma szanse skończyć się sukcesem, gdyż zadziała 

oddziaływanie wiedzy pobranej podczas przyswajania części teoretycznej. Jednak  

u pozostałych nastąpi degradacja. Widzimy, że zdawalność takiego testu zbliży się do wartości 

statystycznych, podawanych przez CKE w podsumowaniach kolejnych matur i jest 

konsekwencją empirycznej dysmutacji. 

 Badania, które prowadzę od kilku lat wykazały, że aż 20% badanych nauczycieli nie 

przeprowadza doświadczeń w ogóle od 2006 roku, a więc od pojawienia się tzw. nowej matury. 

Tylko 38% przeprowadza więcej niż połowę doświadczeń zawartych w podstawie 

programowej i testach doświadczalnych z arkuszy. A tyle mniej więcej wynosi zdawalność 

trudniejszych zadań testowych. Widzimy więc ewidentną zależność między szkolnym 

doświadczeniem (a raczej brakiem takich) a wynikiem maturalnym.  

                                                           
4 Osiągnięcia Maturzystów, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego, CKE, Warszawa 2010, str. 129 
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Jako główne przyczyny niewykonywania doświadczeń, badani nauczyciele podają:   

 brak czasu na prowadzenie doświadczeń ze względu na małą ilość godzin chemii do 

realizacji podstawy programowej (100% odpowiedzi); 

 niedostępność do odczynników (45%); 

 zubożenie szkół, niepozwalające na zakup odczynników i szkła laboratoryjnego (38%); 

 naciski lokalnych stacji SANEPIDu na usunięcie pewnych substancji lub polepszenie 

zabezpieczeń na wypadek kradzieży chemikaliów – zabezpieczenia te są zbyt 

kosztowne i często nauczyciele wolą oddać odczynniki i nie przeprowadzać 

doświadczeń niż starać się we własnym zakresie o środki finansowe (22%); 

 brak zainteresowania rodziców uczniów i samych uczniów w prowadzeniu 

czasochłonnych doświadczeń kosztem ograniczonego czasu zajęć lekcyjnych (10%). 

Proces empirycznej dysmutacji z każdym rokiem będzie się pogłębiał. Ma on charakter już 

nie tylko pedagogiczny ale i społeczny. Bowiem wg nauczycieli przyczyn  

w niewykonywaniu doświadczeń należy szukać w organizacji procesu nauczania po 2006 roku, 

a nie w samych nauczycielach, którzy w 100% potwierdzają, że posiadają wiedzę  

i umiejętności do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Gdyby umożliwić im właściwe 

prowadzenie lekcji, dając potrzebną ilość godzin oraz środki na szkło, odczynniki, koła 

naukowe itd., to zdawalność testów doświadczalnych zbliżyłaby się do 80-90%,  

a problem dysmutacji zostałby wyeliminowany.  

Ponadto warto zwrócić uwagę na ujawniające się ze względu na opisane sytuacje dylematy 

rodziców, którzy ze zdziwieniem przyjmują słabe wyniki swoich uczniów  

w testach doświadczalnych, które powinny być łatwe i cechować się wysoką zdawalnością. 

Gdy rodzic ma pretensje, żal do nauczyciela o wynik tychże testów, nauczyciele często 

tłumaczą się mówiąc… np. przecież omawialiśmy to na lekcjach… Właśnie – omawialiśmy – 

a w zadaniu napisano zaprojektuj doświadczenie, wybierz odczynniki, zapisz obserwacje... 

Brak doświadczeń uczniów wywołuje podczas egzaminu empiryczną dysmutację, która  

u większości objawiła się degradacją całkowitą lub częściową procesu syntezy danych 

potrzebnych do udzielenia prawidłowych odpowiedzi. 

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym problemie. Nauczyciele zapytani, czy po każdym 

egzaminie maturalnym analizują wyniki poszczególnych zadań swoich uczniów (dane  

posiada właściwa OKE), w 75% odpowiedzieli, że nie, lub pobieżnie. Tylko co czwarty badany 

nauczyciel wyciągnął z tego znaczące wnioski do pracy w następnym roku szkolnym. 
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Na koniec warto zacytować kilka zdań jakie od lat znajdujemy się w komentarzach do 

ogólnopolskich wyników maturalnych z chemii: „Niektórzy błędnie interpretowali rysunek 

opisujący doświadczenie i zmienili kolejność wprowadzania reagentów.”5, „Do najsłabiej 

opanowanych umiejętności należy planowanie typowych doświadczeń. Najwięcej problemów 

mają zdający z formułowaniem obserwacji, których można dokonać podczas eksperymentu. 

Bardzo często zamiast objawów reakcji zdający formułują wnioski lub zapisują równania 

zachodzących procesów.”6, „W tegorocznych arkuszach, podobnie jak w roku ubiegłym, część 

zadań wymagała zastosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Aby 

znaleźć rozwiązanie, zdający musieli wykonać złożone czynności intelektualne, często 

powiązać i wykorzystać wiadomości z zakresu różnych działów chemii. Wielu z nich nie 

opanowało tych umiejętności w wystarczającym stopniu. Jest to szczególnie zastanawiające  

w przypadku osób zdających egzamin na poziomie rozszerzonym. Zbyt często zdarza się,  

że maturzyści realizujący w szkole rozszerzony kurs chemii, dysponujący szeroką  

i szczegółową wiedzą chemiczną i osiągający wysoki wynik egzaminu, mają trudności  

z rozwiązaniem zadań wymagających samodzielności myślenia, polegania na własnym osądzie 

i odejścia od wyuczonego schematu. Wiedza chemiczna (przyrodnicza), to nie tylko znajomość 

faktów i pojęć, ale przede wszystkim umiejętność wykorzystywania informacji (również 

nowych) – umiejętność przetwarzania wiadomości, ich selekcji, analizy  

i interpretacji, a także wnioskowania i wyjaśniania zjawisk chemicznych przez wskazanie 

związków przyczynowo skutkowych. Takie umiejętności powinni mieć młodzi ludzie 

przygotowujący się do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych wyższych uczelni.”7 

 

Konkluzja 
 

Na podstawie badań nad przyczynami niskiej zdawalności omawianych testów 

doświadczalnych, a także rozważając treści komentarzy do sprawozdań CKE z matur z lat 

2008-2013 można odnieść wrażenie, że ten typ testów jest dla maturzysty trudny.  

I prawdopodobnie tak jest. Ale przyczyna tkwi w podniesionym przeze mnie i do tej pory nie 

badamy i niezauważanym problemie o podłożu psychologicznym, metodologicznym, a przede 

wszystkim społecznym, który określiłem jako dysmutacja empiryczna, u podłoża której tkwi 

ogólnopolski brak pozytywnego, właściwego prawnie i odpowiedzialnego, dla dobra sfery 

                                                           
5 Osiągnięcia Maturzystów, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego, CKE, Warszawa 2008, str. 102 
6 Osiągnięcia Maturzystów, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego, CKE, Warszawa 2009, str. 164 
7 Osiągnięcia Maturzystów, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego, CKE, Warszawa 2011, str. 104 
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psychologicznej uczniów i ich rodziców, podejścia do eksperymentowania podczas lekcji  

z przedmiotów przyrodniczych.  

Przedstawione problemy stanowią próbę określenia oczekiwań społecznych stawianych 

wobec nauczyciela, ucznia, a przede wszystkim współczesnej szkoły. Opisane dylematy będące 

wynikiem żmudnych badań, związane z funkcjonowaniem podmiotów edukacji powinny 

zostać poddane dalszym pracom, by postawić właściwą diagnozę, a przede wszystkim by 

przeciwstawić się narastającemu zjawisku empirycznej dysmutacji. Właściwa profilaktyka 

pedagogiczna poparta działaniami o charakterze lokalnym, ale przede wszystkim ingerencją 

odgórną, o zasięgu ogólnopolskim w postaci kontroli procesu realizacji wymagań podstawy 

programowej, mogłaby zlikwidować zjawisko dysmutacji, a tym samym przezwyciężyć 

niepowodzenie dydaktyczne, którym jest niższy od oczekiwanego wynik maturalny. 
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