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E
gzamin maturalny to kluczowy dla maturzystów moment 
nie tylko zwieńczający edukację w szkole ponadpodstawo-
wej, lecz wiążący się także ze stresem. Pełni obaw są szcze-
gólnie uczniowie 4-letnich liceów oraz 5-letnich techników 
objęci zmianami wprowadzanymi w arkuszach od 2023 r . 

Strach przed nieznanym da się jednak opanować dzięki świadomemu 
przygotowaniu się do egzaminu, poprzedzonego rzetelną i pogłębio-
ną analizą uaktualnionych informatorów, dostępnych od marca 2021 r. 
na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Nowa 
matura stanowi dla uczniów szansę potwierdzenia umiejętności wy-
korzystania posiadanej wiedzy w zautentyzowanych1 zadaniach. Dla 
nauczycieli jest to natomiast doskonała okazja do odkrycia nowych 
zasobów dydaktycznych, kryjących się pod pojęciem mediacji glot-
todydaktycznej. 

Zmiany – dlaczego i po co?
Rok 2023 nie stanie się rokiem przełomowym pod względem wprowa-
dzania na maturze zmian – dokonywano tego przecież już wcześniej 
kilkakrotnie. Podjęcie decyzji o modyfi kacji poprawnie funkcjonują-
cego egzaminu musi być poparte mocnymi przesłankami, mającymi 
na względzie dobro zdających. Jak wspomina dr Marcin Smolik (2021), 
jednym z powodów zmian wprowadzonych w formule egzaminu na 
2023 rok jest dostosowanie go do zaktualizowanych wymagań za-
wartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 
języka obcego nowożytnego (MEN 2018). Wprowadzone modyfi ka-
cje wynikają ze stale rozwijającego się stanu wiedzy z zakresu szero-
ko pojmowanej dydaktyki oraz nauk jej pokrewnych, a także samych 
przedmiotów podlegających sprawdzeniu. Egzamin maturalny nie 
może przecież odbiegać pod względem standardów od najnowszych 
osiągnięć, zarówno z zakresu nauki, jak i praktyki, a co za tym idzie nie 
może pozostawać niezmienny. Wspomnianym podczas IV Kongresu 
Edukacji powodem zmian obowiązującej dotychczas matury są mo-
dyfi kacje wprowadzone w Common European Framework of Referen-
ce for Languages (Council of Europe 2001) – w polskiej wersji: ESOKJ 
(CODN 2003). Tom towarzyszący CEFR (tzw. companion volume) 
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1 W podejmowanym kontekście słowo „zautentyzowane” odnosi 
się do zadań zbliżonych lub odpowiadających wyzwaniom z życia 
codziennego. W celu ich rozwiązania uczeń musi zatem wykazać się 
umiejętnościami językowymi, których wykorzystania wymagałoby 
naturalne posługiwanie się językiem obcym w autentycznych sytu-
acjach komunikacyjnych. 
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ukazał się w roku 20202 (Council of Europe 2020). Nie sposób nie zauważyć, że to właśnie 
rozwinięte w nim pojęcie mediacji glottodydaktycznej zostaje wprowadzone do nowej, 
proponowanej uczniom formuły arkuszy egzaminacyjnych.

Uaktualnienie (bo tak należałoby mówić o wprowadzanych zmianach) obowiązującej do-
tychczas formuły egzaminu maturalnego ma wpływać na zwiększenie trafności uzyskanych 
wyników oraz ich zgodności z faktycznym stanem wiedzy uczniów, a także posiadanymi przez 
nich umiejętnościami. Matura testować będzie sprawności językowe, komunikacyjne, a zara-
zem praktyczne zarówno w dalszym procesie kształcenia, jak i późniejszej pracy zawodowej. 
Co to oznacza? Uczeń kończący edukację na etapie szkolnym powinien posiadać realne umie-
jętności posługiwania się językiem obcym w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych, wpły-
wać na tworzenie przestrzeni różnokulturowej i stawać się mediatorem wewnątrz- lub mię-
dzyjęzykowym. Zasoby wyniesione przez niego ze szkoły nie mogą ograniczać się do suchej 
wiedzy, która po miesiącach czy latach niestosowania w praktyce zostanie wyparta z umy-
słu. Remedium na tego typu problemy okazuje się wprowadzenie mediacji glottodydaktycz-
nej do codziennej praktyki pedagogicznej. Dlatego zmiany wprowadzane w formie egzami-
nu powinny znaleźć realne odzwierciedlenie w podręcznikach i materiałach proponowanych 
uczniom przez nauczycieli. Nie bez powodu modyfi kacjom w 2019 r. poddany został także eg-
zamin ósmoklasisty, tworzący od 2023 r. harmonijną całość z egzaminem maturalnym. Po ana-
lizie zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nowych informatorów można 
dostrzec, że uczniowie objęci zmianami egzaminacyjnymi w 2019 r., przystępując do egzaminu 
maturalnego w roku 2023, nie odczują ogromnej różnicy w zakresie form zadań, a jedynie w za-
kresie poziomu ich trudności. 

Mediacja – ucz się korzystać ze swoich umiejętności
Rolą mediatora jest godzenie ze sobą dwóch stron konfl iktu, które nie są w stanie samodzielnie 
dojść do porozumienia ze względu na brak niezbędnych ku temu narzędzi lub odmienne poglą-
dy (Beillerot 2004: 27). Na gruncie edukacyjnym zadanie to nie ulega znacznym modyfi kacjom: 
jego celem jest „redukcja luki znajdującej się pomiędzy dwoma obszarami, które są od siebie 
odległe lub występuje pomiędzy nimi jakieś napięcie” (Coste i Cavalli 2015: 12). Mediator powi-
nien zatem doprowadzić do ugody nie poprzez narzucenie rozwiązania, a umożliwienie jego 
odkrycia (Sujecka-Zając 2017: 171). Mediacja stała się odpowiedzią na 
wyzwania stawiane edukacji XXI wieku. Otwartość na komunikację 
międzykulturową oraz potrzeby językowe z niej wynikające spra-
wiają, że pojęcia takie jak współpraca, współtworzenie, naślado-
wanie oraz wzajemny wpływ stały się podstawowymi narzędziami 
mediacji (Longuet i Springer 2021: 135). Od czasu publikacji w 2020 r. 
tomu towarzyszącego ESOKJ mediacja znacznie zyskała na znacze-
niu oraz popularności. Część nauczycieli nadal nie wie jednak, w jaki 
sposób zastosować ją w codziennej praktyce edukacyjnej. Przy od-
powiedniej dozie działań popularyzatorskich jej znaczący wpływ 
na proces nauczania ma szanse stać się przełomowym odkryciem 
glottodydaktyki, a konsekwencje, które za sobą niesie – na stałe 
zmienić podejście do nauczania języka obcego. 

Rozpowszechniona po raz pierwszy w Polsce w 2003 r. mediacja 
włączona została do grupy działań językowych, występujących za-
równo w formie ustnej, jak i pisemnej (CODN 2003: 24). W pierwot-
nym ujęciu rozumiana była w kontekście zespołu umiejętności tłu-
maczeniowo-interpretacyjnych. Wymagała od ucznia angażowania 
nie tylko zdolności produktywnych i receptywnych, lecz także in-
terakcyjnych (Kucharczyk 2020: 5). Rozwijanie tych sprawności to 
podstawa edukacji językowej. Mediacja stanowi rodzaj ściślejszego 

2  Of icjalna wersja była jednak 
dostępna już w 2018 r. (zob. Conseil 
de l’Europe, 2018, Cadre européen 
commun de référence pour les langues: 
apprendre, enseigner, évaluer. Volume 
complémentaire avec de nouveaux 
descripteurs, Strasbourg: Council of 
Europe Publishing). Projekt nowych 
deskryptorów dostępny był już w roku 
2016 (North, B., Piccardo, E., 2016, Cadre 
européen commun de référence pour 
les langues : apprendre, enseigner, 
évaluer. Élaborer des descripteurs pour 
illustrer les aspects de la médiation 
pour le CECR, Strasbourg: Council of 
Europe Publishing).

Rys. 1. Obszary zainteresowania trzech typów 
mediacji

Opracowanie własne na podstawie: R. Kucharczyk 2020.
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integrowania wspomnianych sprawności tak, by możliwie najbar-
dziej przybliżyć je do realnych sytuacji komunikacyjnych. 

Od momentu rozpoczęcia prac nad tomem towarzyszącym 
ESOKJ zauważono dodatkowo, że zajęcia językowe to przestrzeń 
spotkania dwóch systemów kultury oraz dwóch sposobów po-
strzegania rzeczywistości: natywnego i obcego. Poza podstawo-
wymi umiejętnościami językowymi uczestnicy kursu zdobywają 
także specyfi czną wrażliwość językowo-kulturową czy zdolność 
działania w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych (Gee-Milan 
i Gee 2020: 15). W związku z powyższym, w tomie towarzyszącym 
ESOKJ z 2020 r., nie tylko poszerzono i uporządkowano dotych-
czasowe rozumienie mediacji tekstu, lecz także dodano dwa no-
we typy: mediację pojęć oraz komunikacji (CEFR 2020: 107). Decy-
zja ta wynika z uwzględnienia aspektu poznawczego i relacyjnego 
działań mediacyjnych. Jak zauważa Waldemar Martyniuk (2021): 

Mediacja, rozumiana i opisywana znacznie szerzej niż początkowo wskaza-

ne przetwarzanie tekstu lub tłumaczenie, pozwala dostrzec złożoność użycia języka przez użytkowni-

ka / uczącego się tego języka, który korzysta ze wszystkich zasobów swojego złożonego, wielojęzycz-

nego repertuaru – wszystkich języków w swoim zakresie sprawności językowej – zarówno wtedy, gdy 

pracuje z tekstami, jak i  wówczas, gdy buduje i utrzymuje relacje z innymi ludźmi. Egzemplifi kacja ko-

gnitywnych i relacyjnych działań oraz strategii mediacyjnych podkreśla zadanie edukacji (różnojęzycz-

nej i międzykulturowej), którym jest wspieranie rozwoju zarówno komunikacyjnych kompetencji języ-

kowych, jak i kompetencji ogólnych (savoirs).

Mediacja glottodydaktyczna jest zatem w nowym ujęciu czymś więcej niż działaniem ję-
zykowym umożliwiającym komunikację między osobami niemogącymi się z różnych przy-
czyn porozumieć. Osoba angażująca się w działania mediacyjne powinna cechować się tak-

że, zgodnie z treścią tomu towarzyszącego ESOKJ z 2020, rozwiniętą 
inteligencją emocjonalną i wykazywać się nią wobec punktów widzenia 
czy stanów emocjonalnych uczestników procesu komunikacji. Ponad-
to pojęcie mediacji dotyczy także procesów społecznych i kulturowych, 
a więc wymaga od użytkownika języka umiejętności zachowania się w sy-
tuacjach delikatnych czy spornych oraz rozwiązywania ich. Szczegółowe 
zestawienie obszarów zainteresowań każdego z wyżej wymienionych ty-
pów mediacji przedstawiono na rys. 1. 

Mediacja tekstu to najszerzej ze wszystkich omówiony w publika-
cji z 2020 r. typ mediacji. Obejmuje ona zespół praktycznych działań ję-
zykowych osadzonych w kontekście społeczno-kulturowym, co oznacza, 
że proponowane w jej ramach ćwiczenia charakteryzują się w dużym stop-
niu autentycznością (North i Piccardo 2016: 13). W obszarze zainteresowań 
mediacji tekstu mieszczą się takie sprawności, jak pisemne i ustne przeka-
zywanie konkretnych informacji, wyjaśnianie danych, tłumaczenie i prze-
twarzanie tekstu czy sporządzanie notatek. Novum w jej zakresie stanowi 
analiza i krytyka tekstów kreatywnych oraz wyrażanie własnej opinii z ni-
mi związanej.

Celem mediacji pojęć jest zdobycie przez ucznia nowych umiejętno-
ści i stworzenie ku temu sprzyjających warunków. Wykorzystuje on po-
siadaną już wiedzę zarówno z zakresu języka ojczystego, jak i opano-
wanych wcześniej języków obcych, by poszerzać swoje umiejętności 
i kompetencje lingwistyczne oraz poznawcze z zakresu innych systemów 

Rys. 2. Uzupełnianie notatki w języku angielskim – 
poziom podstawowy (CKE 2021a: 62)

Rys. 3. Chat – język włoski, poziom 
podstawowy (CKE 2021f: 63)

Opracowanie własne
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(Kucharczyk 2020: 8–9). Mediacja pojęć może być realizowana w formie 
pracy w grupie, podczas której uczniowie powinni dążyć do ułatwiania 
współpracy oraz interakcji, mając na celu tworzenie nowych znaczeń. In-
nym sposobem jej zastosowania jest kierowanie pracą grupową i wyko-
rzystywanie niezbędnych do tego umiejętności zarządzania interakcją 
oraz zachęcanie do rozmowy koncepcyjnej. 

Ostatni z istniejących typów mediacji ukierunkowany jest na wspieranie 
zarządzania procesem komunikacji w celu uzyskania porozumienia, mimo 
występujących pomiędzy rozmówcami różnic kulturowych, społecznych, 
językowych czy indywidualnych (Kucharczyk 2020: 9). Mediacja komuni-
kacji regularnie stosowana podczas zajęć językowych sprzyja nie tylko sku-
teczności rozmowy, lecz także opiera się na wzajemnym zrozumieniu i pro-
muje respektowanie odmienności. Jej celem jest stworzenie przestrzeni 
różnokulturowej, wolnej od nieporozumień i otwartej na działanie ucznia 
w roli pośrednika. 

Czym zatem jest mediacja w nowym, poszerzonym i uaktualnionym 
ujęciu? Przede wszystkim kompleksowym działaniem językowym, mobi-
lizującym do stosowania adekwatnych strategii (Coste i Cavalli 2015: 28). 
W procesie mediacji to sytuacja komunikacyjna stanowi podstawowy punkt 
odniesienia w tworzeniu i wykonywaniu działań, wymagających rozumie-
nia różnego typu tekstów. Drugim, niezwykle ważnym elementem tego 
procesu, jest odbiorca wraz ze swoim poziomem znajomości języków oraz 
stopniem rozwoju kompetencji zarówno kulturowej, jak i socjokulturowej 
(Coste i Cavalli 2015: 21). Celem mediacji jest przekazanie informacji w języku 
docelowym z zachowaniem znaczenia, a zatem w sposób trafny i właściwy, 
z uwzględnieniem konkretnego celu komunikacyjnego i kontekstu spo-
łecznego. Każdy użytkownik języka wykorzystuje do tego szereg kompe-
tencji nie tylko ogólnych, lecz także różnojęzycznych i różnokulturowych.

Uaktualniona zawartość arkuszy
Podstawową różnicą, którą dostrzegą uczniowie otwierający w maju 2023 
r. arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego, będzie 
z pewnością zwiększona liczba zadań otwartych przy niezmien-
nym czasie trwania egzaminu. W pierwszym momencie wydaje 
się to niepokojące – w istocie zadania te z pewnością wymagają 
od ucznia głębszego zaangażowania kognitywnego. Jednakże ze 
względu na podobną formę zadań występujących na egzaminie 
ósmoklasisty nie powinny one być dla zdającego zaskoczeniem 
mimo zwiększonego poziomu trudności. Wprowadzone uak-
tualnienie daje wyraz typowym, zautentyzowanym działaniom 
mediacyjnym, z którymi absolwent może zetknąć się podczas 
dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej – umiejętność wychwy-
cenia i zanotowania w języku obcym poszczególnych informacji 
z tekstu usłyszanego w tymże języku może okazać się niezwykle 
przydatna. Przykładowe zadanie obrazujące powyższe zagadnie-
nie przedstawiono na rys. 2. 

Mediacja realizowana jest także w przypadku konieczności 
przeanalizowania wykresu i innych tekstów powiązanych tema-
tycznie w celu późniejszego (częściowego) sporządzenia adekwatnej notatki (CEFR 2020: 119). 
Uaktualnienie poszczególnych elementów egzaminu ma zatem na celu weryfi kację, czy matu-
rzysta potrafi  realnie wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce. 

Rys. 4. Ilustracja – język rosyjski, poziom 
podstawowy (CKE 2021e: 65)

Źródło: bit.ly/3u30zgt

Rys. 5. Wykres – język niemiecki, poziom 
podstawowy (CKE 2021d: 64)

Źródło: www.igmetall.de

Rys. 6. Wybór tłumaczenia – język francuski, poziom 
podstawowy (CKE 2021b: 108–109)
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Na nowej maturze pojawią się teksty, które cechuje du-
żo większa różnorodność niż do tej pory. Takie działanie ma na 
celu weryfi kację, jak uczniowie radzą sobie z odbiorem zarów-
no fragmentów literatury czy wierszy w języku obcym nowożyt-
nym, ilustracji, grafów, jak i tekstów użytkowych, które do tej po-
ry pojawiały się na egzaminie najczęściej. W ten sposób absolwent 
wykaże się umiejętnością mediacyjnej analizy tekstu kreatywne-
go, wyjaśni dane, znajdujące się na wykresie lub przekaże kon-
kretne informacje zawarte we fragmencie. Zróżnicowanie propo-
nowanych typów tekstów przedstawiono na rys. 3, 4 i 5. 

Głównym celem stosowania mediacji glottodydaktycznej 
w nauczaniu jest kreowanie w uczniu umiejętności sprawnego po-
sługiwania się językiem w rozmaitych sytuacjach komunikacyj-
nych, w tym tych wymagających przetwarzania, a także dążenie 
do wzajemnego zrozumienia się uczestników interakcji (Janowska 
2017: 80). Do sytuacji takiej dochodzi chociażby w części ustnej eg-
zaminu maturalnego, w której zadaniem ucznia jest m.in. przepro-
wadzenie rozmowy z egzaminatorem przy wykorzystaniu wszyst-
kich wskazanych zagadnień. Mediacja w części ustnej pojawia się 
także w zadaniu 3, gdy spośród trzech ilustracji uczeń musi wybrać 
jedną, a odrzucić dwie pozostałe, argumentując swoje wybory. Ma 
wtedy okazję nie tylko, by przetworzyć to, co widzi, na komuni-
kat werbalny, lecz także wyrazić własną opinię na temat prezen-
towanego materiału grafi cznego. By wyrobić w uczniu powyższe 
sprawności, należy proponować mu różnorodne zadania sprzy-
jające działaniom zarówno wewnątrz-, jak i międzyjęzykowym. 
W części pisemnej są to na przykład tłumaczenia, wchodzące w za-
kres mediacji tekstu, których uczeń musi dokonać sam lub też je-
go zadaniem jest wybór najlepszej spośród zaproponowanych 
wersji (rys. 6). By osiągnąć tego typu umiejętności, można także 
zaproponować zdającym przeczytanie kliku różnorodnych tek-
stów o określonej tematyce w języku obcym i uzupełnienie notat-
ki w języku natywnym (rys. 7) lub obcym (rys. 8) lub też odpowiedź 
na pytania w języku ojczystym (rys. 9). Każda z wyżej wymienio-
nych czynności to mediacja tekstu w czystej postaci – wymagają-
ca przetworzenia, przeanalizowania, przekazania informacji, spo-
rządzenia notatki lub przetłumaczenia fragmentu zdania. 

Podsumowanie
Uaktualniony i dopasowany do obowiązujących wymagań 
podstawy programowej egzamin maturalny w formule obo-
wiązującej od 2023 r. to nie zaskoczenie dla uczniów, ponieważ 
ci, doświadczeni specyfi cznymi typami zadań na egzaminie 
ósmoklasisty, nie powinni odczuć zmian w ich formie. Jest to 

jednak doskonała okazja dla nauczycieli języków obcych, którzy mogą w pełni wykorzystać 
potencjał mediacji glottodydaktycznej. Oferuje ona narzędzia do tego, by nauka języka oka-
zała się praktyczna, a zautentyzowane zadania otwierają realną ścieżkę do radzenia sobie 
w sytuacjach komunikacyjnych w przyszłości. Choć na samym egzaminie pisemnym zdający 
zetkną się głównie z różnymi formami mediacji tekstu, zastosowanie mediacji pojęć czy ko-
munikacji podczas codziennej praktyki dydaktycznej przełoży się na swobodę wypowiedzi 
uczniów i chęć do korzystania z posiadanych umiejętności. 

Rys. 7. Uzupełnianie notatki w języku polskim 
– poziom podstawowy (CKE 2021c: 75)

Rys. 8. Uzupełnianie notatki w języku obcym 
– język francuski, poziom podstawowy (CKE 2021b: 70)

Rys. 9. Odpowiadanie na pytania w języku polskim 
– język francuski, poziom podstawowy (CKE 2021b: 72)
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