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Rola oceny kształtującej w odbiorze oceny sumującej przez 

kandydata w trakcie przygotowania do państwowego egzaminu 

Federacji Rosyjskiej TRKI-3 (C1). Wpływ oceny kształtującej na i 

motywację i efektywne uczenie się. 

 

An article by mgr Halina Alsheuskaya "The role of formative assesment in receiving summative 

assessment durning candidate's preparation for the official exam of the Russian Federation TRKI-3 

(C1). The afect of formative assesment for effective learning and motivation. Written for prelegation 

on "Formative assesment in teaching of foreign languages" conference, organised by the University of 

Warsaw. The purpose of this article is presentation results of survey that focuses on the role of 

formative assesment in process of prearation for TRKI-3 (C1) exam. The article is about importance 

and issues of strenghtening summative assesment by detailed desription of candidate's results. 

I will show the ways of student's competence assesment and signicicance of feedback in learning 

process. Problem analysis alows answering the question whether formative assesment afects effective 

learning and motivation, and shows the importance of words of encouragement. 

 

 

W życiu często sięgamy opinii innych ludzi. Kiedy oddajemy samochód  

do warsztatu oczekujemy, że mechanik nie ograniczy się tylko do stwierdzenia „źle”  

lub „dobrze”, ale poinformuje nas jak będzie przebiegała naprawa, jakie części trzeba 

wymienić, a także określi jej koszt. Kiedy w restauracji chcemy dowiedzieć się od kelnera 

jaka potrawa kryje się pod tajemniczą nazwą „Danie Szefa”, oczekujemy czegoś więcej niż 

„jest smaczne”, „wszyscy to zamawiają”. Chcemy wiedzieć z czego składa się to danie, czy 

jest pikantne, czy nie zawiera składników, które mogłyby nas uczulić. Kiedy idziemy do 

chirurga i słyszymy, że niezbędna będzie operacja, chcemy poznać więcej szczegółów.  

W większości sytuacji oczekujemy informacji zwrotnej od osób bardziej 

kompetentnych. Czy zatem wystarczającą informację otrzymuje uczeń uzyskując wynik „4”  

lub „76%”? Czy taka ocena daje mu wiedzę, jakie zrobił postępy i nad czym powinien jeszcze 

popracować? Dla mnie odpowiedź jest oczywista – wie tylko „na ile” umie – taka ocena nie 

odzwierciedla bowiem tego, czego uczeń już się nauczył, a czego jeszcze nie. 
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Od kilku lat w szkole języka rosyjskiego „KATIUSZA” w Warszawie przygotowuję 

osoby dorosłe do państwowego egzaminu Federacji Rosyjskiej TRKI-3 (C1). Egzamin składa 

się z 5 części:  

• Leksyka. Gramatyka 

• Czytanie 

• Rozumienie ze słychu 

• Pisanie 

• Mówienie. 

Aby zaliczyć egzamin uczeń powinien uzyskać min. 66% za każdą część. Dopuszczalny 

jest wynik 66% za 4 części i min. 60%-65%  za 1 część.  

Standardowy kurs przygotowujący trwa 2 semestry. Przystępują do niego osoby, które już 

opanowały  wiedzę na poziomie C1 i chcą ją poszerzyć, a także potwierdzić certyfikatem. 

Zaznaczę, że  każda z części egzaminu jest bardzo obszerna, zadania zróżnicowane, o 

wysokim poziomie trudności. Podchodząc do egzaminu TRKI-3 (C1) kandydat powinien  

nie tylko posiadać wysoko rozwinięte umiejętności językowe, lecz także wiedzieć jak on 

będzie wyglądał 

Postanowiłam zbadać jaką rolę w procesie przygotowania  

do egzaminu TRKI-3 (C1) odgrywa ocena kształtująca. Czy ma ona wpływ na motywację i 

uczenie się, oraz czy ułatwia uczniowi zrozumienie oceny sumującej?  W tym celu 

stworzyłam ankietę. Do udziału w niej zaprosiłam 50 uczniów, których na przestrzeni 8 lat 

przygotowywałam do tego egzaminu. Ankietę wypełniło 27 osób: 18 kobiet i 9 mężczyzn.  

 

Wykres nr 1 
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Pierwszym ciekawym spostrzeżeniem jest duża rozpiętość wiekowa badanych.  

Na wykresie nr 2 zaskakujące jest to, że nikt nie wybrał odpowiedzi: „Wysoka ocena 

sumująca po ukończeniu kursu ogólnego poprzedzającego kurs przygotowujący do TRKI-3”. 

Można założyć, że ocena sumująca nie jest atrakcyjnym narzędziem do motywowania 

uczniów do dalszej nauki na trudnym i wymagającym kursie.  Najwięcej osób zaznaczyło 

„wysoką motywację własną” i „chęć zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy oraz 

podwyższenie swoich kwalifikacji”. Przydatna w podjęciu decyzji była też opinia lektora. 

Wśród „innych odpowiedzi” znalazły się m.in.: 

- pozytywna opinia uczniów o lektorze prowadzącym kurs przygotowujący do TRKI-3; 

- chciałem się dostać na konwersacje, ponieważ dostępny był tylko kurs egzaminacyjny, 

stwierdziłem, że połączę jedno z drugim. 

Pierwsza wypowiedź jest wyraźnym sygnałem jak ważnym czynnikiem jest budowanie 

zaufania  wśród uczniów. W drugiej widzimy, że wybór kursu może być przypadkowy. 

 

Wykres nr 2 

Wykres nr 3 przedstawia  odbiór oceny sumującej przez kandydatów. Jak widać,  dla 

większości nie stanowi ona powodu do rozczarowania. 

Wykres nr 3 

Różnica między oceną kształtującą i sumującą często jest podyktowana poziomem trudności 

zadań. Rolą lektora jest nie tylko sprawdzenie testu i rozdania go do domu do samodzielnej 

analizy (wykres nr 4). 

33%

59%

8%

Czy zdarzyło się Pani/Panu doświadczyć rozczarowania oceną

sumującą za wykonanie poszczególnej części egzaminacyjnej
(leksyka i gramatyka, czytanie, rozumienie ze słuchu, list,
mówienie) w trakcie kursu przygotowującego?

Tak

Nie

Nie wiem
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41%

37%

22%

Czy zdarzało się, że ocena kształtująca, wystawiona przez lektora prowadzącego różniła

się od wyniku sumującego za poszczególną część sprawdzającą kompetencje językowe

(czytanie, list, gramatyka i leksyka, słuchanie, mówienie)? Na przykład, wynik wyniósł

55% przy czym lektor wyraził opinię, że został poczyniony progres, pochwalił za
poprawną odpowiedź na trudne pytanie i tp.

Tak

Nie

Nie wiem

 

Wykres nr 4 

Bardzo ważne jest szczegółowe omówienie wyników. Może się zdarzyć, że uczeń popełnił 

błąd w prostym zadaniu, łatwym do naprawienia, a świetnie poradził sobie z trudnym 

zagadnieniem. Nie możemy dopuścić, żeby słaby wynik został błędnie odczytany. Ważne jest 

stworzenie na zajęciach atmosfery, gdy błędy omawiane w grupie,  

nie są powodem do wstydu i skrępowania, a bodźcem do wymiany wiedzy i wspólnej analizy. 

Taka forma pracy grupowej  nie zniechęca, a dopinguje do dalszej nauki. Wyraźnie 

odzwierciedla to wykres nr 5. 

 

Wykres nr 5 

W trakcie kursu zawsze daję kandydatom informację zwrotną podczas sprawdzania 

zadań do wszystkich części.  
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W przypadku omawiania testów gramatyczno-leksykalnych dokonuję szczegółowej 

analizy błędów i dbam o otwartą atmosferę, dzięki czemu każdy uczestnik przyznaje się do 

nich i chętnie omawia je z innymi. Błąd nie jest powodem do krytyki, 

 tylko inspiracją do przypomnienia i/lub przyswojenia wiedzy. Poprawne przykłady są 

zapisywane na tablicy, a konsekwencją tego ćwiczenia jest praca domowa skupiająca się  

na poprawnych formach. 

Prace pisemne zawsze sprawdzam bardzo szczegółowo. Swój komentarz zaczynam od 

słów dopingujących, typu „молодец”, „так держать” i tp. Następnie oceniam pracę według  

20-punktowej skali:  

treść: …/5 pkt, 

kompozycja: …/5 pkt, 

intencja: …/5 pkt,  

elementy językowe: …/5 pkt. 

Po tej kombinacji oceny kształtującej i sumującej, piszę dokładny komentarz 

leksykalno-gramatyczny, podając poprawne formy do słów z zaznaczonymi błędami. Czy to 

jest czasochłonne dla nauczyciela? Tak! Czy zawsze uczniowie czytają dokładnie (lub w 

ogóle) treść komentarza? Bądźmy realistami – nie zawsze. Pomimo to, jestem przekonana, że 

jest to słuszna forma sprawdzania pisemnej pracy. Na potwierdzenie przytoczę następujące 

przykłady z mojej praktyki. Uczniowie często żartobliwie mówią, że ja bardziej 

napracowałam się sprawdzając, niż oni pisząc. Myślę, że mój wkład jest dla nich motywujący. 

Zdarza się też, że po np. 20 komentarzach, nareszcie pojawiają się właściwe formy, a na moją 

pozytywną opinię uczeń reaguje stwierdzeniem, że to właśnie dzięki temu, że nareszcie mnie 

„przeczytał”.  

Oceniając części ustne, nie przerywam uczniom ich wystąpienia. Błędy zapisuję na 

tablicy klasowej. Po wystąpieniu daję szczegółowy komentarz odnośnie zrealizowania 

założeń egzaminacyjnych. Zadania do tekstów również omawiam z grupą. Razem staramy się 

zrozumieć z czego wynika błąd.  

Transparentność takiego podejścia można prześledzić na wykresie nr 6. 
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Wykres nr 6 

Inne przykłady: 

- po ustnych wypowiedziach w trakcie lekcji; 

- w ogólnej ocenie na zajęciach: komentując zadania, wypowiedz lub na końcu zajęć, chwaląc 

za postępy na całym kursie. 

 

 

Wykres nr 7 

Słowa lub wyrażenia/zdania wartościujące nie zawsze pozostają w pamięci kandydatów 

(wykres nr 7), ale kilka przykładów pojawiło się w ankiecie, które chciałabym przytoczyć. 

Przykłady: 

- „молодец”; 

- „блестящее эссе”; 

- „bardzo dobrze! Молодец! Хорошо! Всё хорошо!”; 

- „z daną częścią masz problem, ale dziś np. mówienie bardzo dobrze ci poszło; jestem 
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zadowolona z tej pracy pisemnej itd.; robisz błędy w pisaniu, ale kompozycja i słownictwo 

użyte w  pracy są bardzo dobre”; 

 

- „widać, że nad tym przysiadłaś"; "w tej kwestii bez zmian”; 

- „dobrze, ale zwróć uwagę... Bardzo dobrze, pamiętaj o...”; 

- „отлично”. 

Niezależnie od tego, ile osób pamięta konkretne słowa lub wyrażenia/zdania 

wartościujące, 85 % badanych potwierdza, że miały one wpływ na motywację i efektywne  

uczenie się. 

Znaczenie oceny sumującej dla utrzymania efektów uczenia się i poziomu motywacji 

potwierdza 56% badanych (wykres nr 9). A prawie połowa ankietowanych uważa, że ocena 

sumująca miała wpływ na wynik uzyskany na egzaminie (wykres nr 10). 

 

Wykres nr 9 

 

Wykres nr 10 

Ostatnie pytanie dotyczyło decyzji o zdawaniu egzaminu. Wydawałoby się, że taka 

decyzja jest oczywista. Kandydat przygotowywał się 2 semestry, ma wiedzę i narzędzia, 

niezbędne, żeby podejść do egzaminu, ale właśnie na tym etapie pojawia się najwięcej 

wątpliwości.  
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Po pierwsze, egzamin jest kosztowny. Po drugie, kandydaci obawiają się 

rozczarowania. Czasami chcą uczyć się kolejny semestr, żeby uzyskać lepszy wynik. W 

każdej decyzji staram się wspierać kandydatów, być dla nich dobrym „mechanikiem”, 

„kelnerem” i „chirurgiem”, dlatego do wykresu nr 11 mam bardzo osobisty stosunek. 

 

Wykres 11 

Inne odpowiedzi: 

- chęć własna; 

- bez względu na powyższe przystąpienie do egzaminu to tylko efekt końcowy rozpoczęcia 

kursu, taki był jeden z celów rozpoczęcia edukacji w tym kierunku; 

- chęć podniesienia kwalifikacji, zakończenia pewnego etapu nauki języka; 

- warunki ustalone przez pracodawcę finansującego kurs; 

- wysoka motywacja własna; 

- potwierdzenie lektora, że jestem gotowa; 

- skoro ukończyłem kurs nierozsądnie byłoby nie podejść do egzaminu. Poza tym pracodawca 

tego wymagał; 

- sugestia lektora. 

 Najlepszym zakończeniem moich rozważań na temat roli oceny kształtującej  

w odbiorze oceny sumującej, będzie wycinek z moje korespondencji prywatnej z jedną  

z kandydatek: Wypełniając ankietę jeszcze bardziej zdałam sobie sprawę jak ważne jest 

wsparcie ze strony nauczyciela w trakcie nauki. Twoje wsparcie (ocena kształtująca)  

(…) miała dla mnie ogromne znaczenie, zarówno w trakcie regularnych kursów,  

jak i podczas przygotowań do egzaminu. Te słowa – to ocena kształtująca mojej pracy. Nie 

ważne czy to jest „4”, czy „5”,ważne, że dla mnie jest zrozumiałe, jaka ocena została 

wystawiona.  
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