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Edukacyjna wartość dodana: Czy nasza szkoła dobrze uczy?

Krajowe egzaminy szkolne pełnią wiele funkcji. Trzy najważniejsze to: wyznaczanie stopnia spełnia-
nia przez uczniów wymagań programowych, monitorowanie procesów edukacyjnych oraz ewa-
luacja pracy szkół. Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest ważnym narzędziem statystycznym, 
które może być używane do analizy wyników egzaminacyjnych w ewaluacji pracy szkół. 
Jednolite egzaminy pozwalają spojrzeć nauczycielom, nadzorowi pedagogicznemu oraz samorzą-
dom na wyniki nauczania w szerokiej perspektywie. Porównywalność wyników w skali całej Polski 
umożliwia przyjrzenie się osiągnięciom szkolnym z punktu widzenia kraju, województwa czy gminy. 
Jednak obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania 
jest dalece niepełny. Równie ważny, a nawet ważniejszy jest postęp, jaki czynią uczniowie przez kilka 
lat nauki w danej placówce. Metoda edukacyjnej wartości dodanej pozwala w sposób poprawny 
statystycznie wyznaczyć wkład szkoły w ten postęp, dzięki temu staje się ważnym narzędziem ana-
lizy efektywności nauczania. 
Metoda edukacyjnej wartości dodanej może służyć przede wszystkim szkołom. To dyrektorzy i na-
uczyciele mogą dzięki właściwej analizie wyników egzaminacyjnych dokonać refleksji nad efek-
tywnością nauczania w swojej placówce. Analiza wyników testów egzaminacyjnych z użyciem 
metody edukacyjnej wartości dodanej dostarcza ważnych przesłanek do formułowania planów roz-
woju szkoły, pozwala ocenić skuteczność już podjętych działań. Ewaluacja prowadzona przez samą 
szkołę w celu poprawy swojego funkcjonowania to najważniejszy obszar wykorzystania wyników  
egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej wartości dodanej. Beneficjentami skutecznej ewa-
luacji wewnętrznej stają się uczniowie, którzy mają szansę uczyć się w skuteczniej nauczających szkołach. 
Metoda edukacyjnej wartości dodanej może też służyć nadzorowi pedagogicznemu. Porównywal-
ne wyniki egzaminów pozwalają na obiektywną ewaluację zewnętrzną szkół. Użycie metody eduka-
cyjnej wartości dodanej umożliwia skupienie uwagi na tym, co w nauczaniu najważniejsze, czyli na 
postępach uczniów w danym cyklu nauczania. Już od kilku lat dostępne są on-line wskaźniki egza-
minacyjne dla około 6 tysięcy gimnazjów i niemal 4 tysięcy liceów ogólnokształcących i techników.
Kolejnym potencjalnym użytkownikiem metody edukacyjnej wartości dodanej są samorządy. Bez 
wchodzenia w kompetencje nadzoru pedagogicznego mogą one monitorować efektywność na-
uczania w szkołach na swoim terenie. Wskaźniki EWD to jedne z wielu wskaźników oświatowych 
przydatnych w zarządzaniu szkołami.
Metoda edukacyjnej wartości dodanej będzie tym lepszym narzędziem dla szkół, nadzoru pedagogicz-
nego i dla organów prowadzących szkoły, im trafniej wskaźniki EWD będą opisywać efektywność na-
uczania. W ramach projektu badawczego prowadzone są również prace nad trafnością wskaźników EWD. 
Przygotowaliśmy dla Państwa cykl broszur informacyjnych, w których przybliżamy wyniki prac ba-
dawczych prowadzonych w ramach projektu „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania 
wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”. Bardziej szczegółowe opracowania znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej projektu www.ewd.edu.pl W niniejszej broszurze informacyjnej pre-
zentujemy wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów.

Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. 
Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie osiągnięć szkol-
nych „na wejściu” to faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale 
tak nie jest. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wej-
ściu”. W wypadku gimnazjów najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na 
sprawdzianie po szóstej klasie szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie 
tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu gimnazjum, ale są też „nośnikiem” wiedzy 
o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak 
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dlatego, że wyniki sprawdzianu są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty egzaminu 
gimnazjalnego.
EWD jest miarą efektywności nauczania danej szkoły w zakresie sprawdzanym egzaminami ze-
wnętrznymi i opisuje wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. W tym sensie EWD jest egza-
minacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.
W modelu szacowania wskaźników EWD dla szkoły uwzględniamy informacje o wynikach egzami-
nacyjnych oraz dodatkowo o płci ucznia oraz dysleksji. Model ideowy szacowania wskaźników EWD 
dla szkół można przedstawić następująco:

Rysunek 1. Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej.

 Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów

Empirycznie wyznacza się, na podstawie wyników wszystkich polskich gimnazjalistów przystępują-
cych w danym roku do egzaminu, krzywą przewidywanego wyniku (rys. 2.). Dla każdego zdającego 
wyliczana jest reszta – różnica między wynikiem rzeczywiście uzyskanym na egzaminie a wynikiem 
przewidywanym. Średnia indywidualnych reszt dla grupy uczniów (szkoły, oddziału itp.) jest wskaź-
nikiem edukacyjnej wartości dodanej dla tej grupy. 
Pomiary osiągnięć szkolnych na egzaminach zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum 
dokonywane są na różnych skalach, co oznacza, że wynik na sprawdzianie można jedynie przy-
jąć jako ogólną miarę potencjału uczniowskiego, a konstruowane wskaźniki EWD będą miarami 
względnymi. 
Wskaźnik ma charakter względny, czyli służy do porównywania szkół lub wybranych grup uczniów. 
W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na 
ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Sprawdzian po szkole podstawowej Egzamin gimnazjalny
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Rysunek 2. Linia przewidywanego wyniku. 

Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów

Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów (gimnazjum.ewd.edu.pl) są łączną informacją 
o wyniku egzaminacyjnym i edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Ta syntetyczna informacja przed-
stawiana jest w formie graficznej (rys. 3) i staje się obecnie powszechnym sposobem prezentowania 
wyników egzaminów zewnętrznych. Wskaźniki obejmują dane z trzech kolejnych sesji egzaminacyj-
nych, przez co są mniej podatne na losowe wahania wyników między latami.
Przy konstrukcji wskaźników EWD zadbano o poprawność statystyczną prezentacji wyniku tak, 
aby zapewnić względną porównywalność w czasie przy jednoczesnym wiarygodnym porówny-
waniu szkół w danym trzyletnim okresie. Porównywalność w czasie uzyskuje się poprzez normali-
zację i standaryzację wyników: wyniki egzaminacyjne prezentowane są na standardowej skali 100 
(średnia 100 i odchylenie standardowe 15), a wartości EWD są prezentowane na standardowej skali 
o średniej 0 i odchyleniu standardowym 15. 
Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny uwzględnia 95% przedziały ufności zarówno dla wyniku egzami-
nacyjnego, jak i dla edukacyjnej wartości dodanej, a jego reprezentacją jest elipsa (obszar ufności). 
Wielkość obszaru ufności zależy od liczby zdających oraz zróżnicowania wyników – im mniej uczniów 
uwzględnionych w analizie tym większa elipsa, im bardziej zróżnicowane wyniki tym większa elipsa. 
W ten sposób w jednej prezentacji mamy jednocześnie informację o wyniku egzaminacyjnym, efektyw-
ności nauczania w zakresie sprawdzanym przez egzamin zewnętrzny, liczebności i zróżnicowaniu wyni-
ków. Tak wiele informacji nie udałoby się w prosty sposób przekazać w zestawieniu tabelarycznym.
Na rysunku 3 pokazano wszystkie najważniejsze elementy graficznej prezentacji trzyletnich wskaź-
ników egzaminacyjnych. Dwie środkowe (szare) elipsy, zwane warstwicami, wskazują obszary, 
w których koncentruje się odpowiednio około 50% i około 90% średnich wyników szkół. Innymi 
słowy warstwice określają obszar najbardziej typowych wyników.

Wynik przewidy-
wany dla uczniów 
o wyniku na 
sprawdzianie 80 
punktów

Linia przewidywanego 
wyniku Reszta – różnica między 

wynikiem uzyskanym 
a wynikiem przewidywanym



6

Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów

Rysunek 3. Podstawowe elementy wykresu trzyletnich wyników egzaminacyjnych EWD.

 

Śledzenie zmian w czasie

Ważną cechą wskaźników egzaminacyjnych wykorzystywanych do ewaluacji jest możliwość śledze-
nia zmian w czasie. Obecnie dla gimnazjów zostały opublikowane trzyletnie wskaźniki EWD od 2006 
roku, czyli dla pięciu okresów trzyletnich:

 2006-2008,  2007-2009,  2008-2010,  2009-2011,  2010-2012 

Zobaczmy jak zmieniały się wskaźniki EWD GMP w dwóch gimnazjach. 

Gimnazjum A osiąga coraz wyższe średnie wyniki egzaminacyjne, które w ostatnim okresie trzylet-
nim (2010-2012) były wyższe od średnich wyników w kraju o ponad 2/3 odchylenia standardowego. 
Jenak od 2007 roku nie zmienia się efektywność nauczania przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych mierzona wskaźnikami EWD. Szkoła pozyskuje coraz lepszych uczniów, co przy podobnej 
efektywności nauczania pozwala jej uzyskiwać coraz wyższe średnie wyniki egzaminacyjne. 

Rysunek 4. Zmiany trzyletnich egzaminacyjnych wskaźników dla gimnazjum A i B.
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Gimnazjum B osiąga stabilne, porównywanle między latami, średnie wyniki egzaminacyjne, choć 
wskaźniki EWD w kolejnych latach są coraz wyższe. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych nauczają coraz efektywniej, dopasowując metody pracy do uczniów, których pozyskuje 
gimnazjum. Nie przekłada się to jednak na wyższe wyniki egzaminacyjne, ponieważ potencjał edu-
kacyjny uczniów na wejściu mierzony wynikami sprawdzianu jest coraz niższy.

Porównywanie szkół 

Wskaźniki EWD są miarami względnymi. Ważne jednak jest, aby móc określić pozycję szkoły nie 
tylko względem krajowego układu odniesienia, ale także względem lokalnych układów odniesienia, 
takich jak gmina czy powiat. Takie możliwości są dostępne na stronie gimnazjum.ewd.edu.pl 
Lokalny układ odniesienia dla gminy S. dla przedmiotów humanistycznych (zaznaczony na wykre-
sie przerywaną linią) jest wyraźnie przesunięty w kierunku wyższych wyników i ponadprzeciętnego 
EWD. W tej gminie większosć uczniów uzyskuje wyniki powyżej średniej krajowej, jednak różnie się 
to rozkłada między szkołami. Gimnazjum, którego pozycję w układzie współrzednych opisuje żółta 
elipsa, osiąga przeciętne wyniki i EWD na tle kraju, natomiast w gminnym układzie odniesienia jego 
wyniki są dużo niższe od dwóch pozostałych gimnazjów. 

Rysunek 5. Lokalny układ odniesienia dla gminy S.

Nie zawsze lokalny punkt odniesienia jest najlepszy do porównań. Jeśli znamy charakterystyki in-
nych szkół i wiemy, że pracują w podobnych warunkach, warto zobaczyć na ile efektywnie udaje się 
praca w tych szkołach. Na rysunku 6 pokazano grupę szkół, w których prowadzone są klasy autorskie 
z matematyki. Szkoły praktycznie nie różnią się osiąganymi wynikami średnimi (powyżej jednego 
odchylenia standardowego od średniej), ale gimnazjum, które reprezentuje fioletowa elipsa, charak-
teryzuje się zdecydowanie wyższą efektywnością. Rozpoznanie czynników, które za to odpowiadają, 
może być równie pożyteczne dla każdej z tych szkół.
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Rysunek 6. Gimnazja, w których realizowany jest autorski program z matemtyki.

Grupy szkół moża porównywać również w czasie. Takie porównanie daje obraz zmian, które zacho-
dzą w szkołach, o tyle ważny, o ile szkoły działają na jednym terenie, korzystając z podobnych za-
sobów uczniowskich i nauczycielskich. Na rys. 7. pokazano przykład miasta na prawach powiatu, 
w którym daje się zaobserwować postępujące różnicowanie się gimnazjów.

Rysunek 7. Przykład miasta na prawach powiatu, w którym doszło do wyraźnego różnicowania się gimnazjów w okresie od 2006 roku.

Co można analizować w szkole?

EWD jest cechą szkoły i tym lepiej będzie opisywać pracę danej placówki, im bardziej jednorod-
ne jest jej oddziaływanie edukacyjne. W dużych szkołach, o zwykle dużym zróżnicowaniu między 
oddziałami klasowymi (m.in. pod względem składu uczniowskiego, uczących nauczycieli lub pro-
filu klas – klasy integracyjne, klasy sportowe) do opisu pracy szkoły lepiej zastosować szerszy zbiór 
wskaźników EWD.
Upublicznione trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla wszystkich gimnazjów w Polsce dają ogólny 
ich obraz, ważny z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego. Dla szkoły to istotna informacja, 
dająca również możliwość śledzenia zmian w czasie. Ten poziom wskaźników jest jednak niewystar-
czający do zrozumienia procesów zachodzących w szkole. Do tego celu potrzebne jest wrażliwsze 
narzędzie, które wskaże zmiany w krótszych niż trzyletnie okresach, pozwoli wyliczyć wskaźniki EWD 
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dla mniejszych grup uczniów, umożliwi porównanie między latami nie tylko efektów pracy szkoły 
jako całości, ale również efekty wybranych grup uczniowskich.
Do analiz wewnątrzszkolnych najlepiej nadają się jednoroczne wskaźniki EWD. Standardowo oblicza 
się wskaźniki dla oddziałów, analizuje się efekt płci, efektywność nauczania w grupach o różnym 
potencjale edukacyjnym na wejściu. Można np. analizować wskaźniki EWD w grupie uczniów korzy-
stających z dodatkowych zajęć, uczniów dojeżdżających do szkoły, uczniów-absolwentów różnych 
szkół podstawowych. Ten katalog można dowolnie poszerzać i będzie on specyficzny dla każdej 
szkoły. Nie chodzi bowiem jedynie o samo wyznaczenie wskaźnika EWD – ważniejsze jest wyodręb-
nienie grup uczniowskich o istotnie różnej efektywności nauczania mierzonej EWD. Próba zrozumie-
nia, dlaczego te grupy różnią się efektywnością nauczania, powinna poszerzyć wiedzę o czynnikach 
efektywności specyficznych dla danej szkoły.
Wskaźniki EWD zostały przedstawione wraz z przedziałem ufności tak, aby porównywanie szkół 
(grup uczniowskich) uczynić statystycznie poprawnym. Długość przedziału ufności zależy od licz-
by uwzględnionych uczniów oraz od zróżnicowania reszt. Im większa liczba uczniów tym węższy 
przedział ufności, im mniejsze zróżnicowanie reszt tym węższy przedział ufności, czyli wyznaczona 
wartość EWD precyzyjniej charakteryzuje analizowaną grupę. Grupy uczniowskie istotnie różnią się 
efektywnością, jeśli wyznaczone dla nich przedziały ufności dla EWD są rozłączne.

Rysunek 8. Przykład analizy wskaźników EWD wg potencjału na wejściu.

Na rysunku 8. pokazano przykład analizy wg potencjału na wejściu. Potencjał na wejściu określany 
jest na podstawie wyników uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej: potencjał niski (wyniki 
poniżej 88,75 punktów), potencjał średni (wyniki od 88,75 do 111,25 punktów), potencjał wysoki 
(wyniki powyżej 111,25 punkta). 
Analiza EWD za 2012 rok w części humanistycznej z zakresu języka polskiego pokazuje, że uczniowie 
o najwyższym potencjale na wejściu nie osiągneli wyników na miarę swoich możliwości. Porów-
nanie wskaźników EWD dla części humanistycznej z poprzednich lat, w podobnej grupie uczniów 
pokazuje, że jest to powtarzający się problem, nad którym warto się zastanowić. 
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Kalkulator EWD 100

Kalkulator EWD 100 jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie analiz wyników egzaminacyj-
nych z wykorzystaniem metody edukacyjnej wartości dodanej. 

 � Wyniki i analizy przedstawiane są na standardowej skali, o średnim wyniku 100 i odchyleniu 
standardowym 15.

 � Do kalkulatora zostały zaimplementowane modele jednorocznej EWD uwzględniające uczniów 
drugorocznych. 

 � W Kalkulatorze EWD 100 można wyliczyć wskaźniki, odpowiadające czterem arkuszom gimna-
zjalnym 2012 roku: GH-P, GH-H, GM-M, GM-P oraz wskaźniki złożone dla części humanistycznej 
(GH) oraz matematyczno-przyrodniczej (GMP). Złożone wskaźniki pozwalają porównywać wy-
niki z wcześniejszymi rocznikami (2010 i 2011).

 � Możliwe jest porównywanie danych między różnymi latami, z jednej, bądź kilku szkół.
 � W kalkulatorze dostępne są różne formy wykresów, m.in.:

 � wykres rozrzutu pozwala na jednym wykresie zobaczyć wynik ucznia na egzaminie po-
przedniego etapu kształcenia i na egzaminie końcowym. Krzywa przewidywanego wyniku, 
wyrysowana dla całej populacji zdających, odpowiada określonemu rocznikowi

 � wykres EWD z przedziałami ufności pozwala porównać ze względu na EWD różne grupy 
uczniów. Podział na grupy można wykonać poprzez grupowanie oraz filtry 

 � rozkłady potencjałów pozwalają porównywać między sobą grupy uczniów ze względu 
na potencjał uczniowski na wejściu ustalony na podstawie wyników na egzaminie po-
przedniego etapu kształcenia 

 � rozkład wyników przewidywanych i rzeczywiście uzyskanych jest inną formą ilustracji po-
jęcia edukacyjnej wartości dodanej i pokazuje o ile punktów szkole udało się „przesunąć” 
przeciętnego ucznia w stosunku do wyniku przewidywanego

 � rozkłady reszt pozwalają m.in. porównać zróżnicowanie reszt w szkole z rozkładem 
krajowym.

 � Uzupełnieniem prowadzonych analiz są tabele, które udostępniają wiele wskaźników liczbo-
wych, dotyczących zarówno EWD jak i wyników egzaminacyjnych. 

Kalkulator EWD 100 można pobrać bezpłatnie ze strony 
http://ewd.edu.pl/kewd100/pobierz

Rysunek 9. Zrzut ekranowy z Kalkulatora EWD 100.
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Do końca sierpnia 2012 roku projekt „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaź-
nika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)” był realizowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
w Warszawie. Od 1.09.2012, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, projekt został przeniesiony do In-
stytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, w którym w ramach Zespołu Pomiaru Dydaktycznego 
powstała Pracownia EWD. 

Opiekun naukowy projektu EWD: dr hab. Roman Dolata, r.dolata@ibe.edu.pl
Lider Pracowni EWD: dr Ewa Stożek, e.stozek@ibe.edu.pl 
Koordynator projektu: Danuta Ostrochulska, d.ostrochulska@ibe.edu.pl 
Pytania merytoryczne: ewd@ewd.edu.pl 

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych prioryte-
tu III Wysoka jakość edukacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie 
metod wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania.
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Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjo-
nowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach ba-
dawczych, przygotowuje raporty i ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.

IBE zatrudnia badaczy zajmujących się edukacją – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów i przed-
stawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, o różnorakich doświadczeniach za-
wodowych, które obejmują oprócz badań naukowych, także pracę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej 
czy działalność w organizacjach pozarządowych.

IBE realizuje projekty systemowe „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości do-
danej (EWD)” , „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, „Opracowanie założeń 
merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie”, „Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT)”


