Konferencja EGZAMIN ÓSOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGOjuż za nami...
We wtorek 9 stycznia 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy odbyła
się kolejna konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z egzaminem ósmoklasisty.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało spotkanie
nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach podstawowych w celu przybliżenia treści
związanych z egzaminem ósmoklasisty. Zebranych nauczycieli powitała prowadząca
konferencję Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Jako pierwsza głos zabrała Barbara Daroń wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy, która
podkreśliła wagę spotkania w dobie tak istotnych zmian w systemie edukacyjnym.
Prelegentem była Joanna Wawrowska z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku,
ekspert w zakresie egzaminu.
Licznie przybyli nauczyciele (ponad 160 osób) wysłuchali podstawowych informacji na temat
zmian zachodzących w systemie edukacyjnym, a co za tym idzie w formule dotychczasowego
egzaminu zewnętrznego.
Do egzaminu ósmoklasisty przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów
egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom
oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia
2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji,
jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
Po raz pierwszy ten egzamin odbędzie się w nowej formule w kwietniu 2019 roku. Czasu
zostało więc niewiele. Nie dziwi zatem zainteresowanie polonistów omawianymi
zagadnieniami. W czasie spotkania nauczyciele wypowiadali się na temat dostępnych
materiałów. Niepokój budzi nie tylko nowa podstawa programowa, ale też przykładowy
arkusz egzaminacyjny. Zawiera on wszystkie typy zadań, z którymi uczniowie mogą spotkać
już w kwietniu 2019 roku. Są to zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w tym krótkiej i
rozszerzonej odpowiedzi. Z pewnością nie należą one do łatwych, a czas przeznaczony na
rozwiązanie całego arkusza to tylko 120 minut.

Nauczyciele żywo reagowali na wystąpienie pani Joanny Wawrowskiej, często zabierali głos,
aby wyrazić swoje opinie na omawiane zagadnienia.
Już dziś wiadomo, że podobne spotkania o charakterze informacyjno-szkoleniowym są
potrzebne i niezbędne, aby lepiej przygotować nauczycieli języka polskiego do zachodzących
zmian. Dlatego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku jesienią ma zamiar
przeprowadzić cykl konferencji w województwie kujawsko-pomorskim.
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