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Tekst to kolejna edycja corocznego raportu przedstawiającego wyniki analizy różnicowania 

się szkół podstawowych i gimnazjów. Śledzenie procesów różnicowania się szkół dostarcza 

ważnych przesłanek do oceny roli egzaminów zewnętrznych w systemie oświaty na progu 

szkoła podstawowa-gimnazjum i tworzenia strategii dotyczącej wykorzystywania wyników 

egzaminów zewnętrznych w ewaluacji zewnętrznej. 

W stosunku do poprzedniej edycji raportu należy odnotować 3 zmiany: 

a) włączenie wyników za 2010 rok (to oczywista zmiana) 

b) zastosowanie udoskonalonej metodologii szacowania wskaźnika zróżnicowania mię-

dzyszkolnego wyników nauczania 

c) przedstawienie porównawczych wyników z badań międzynarodowych PISA 2006 

Przedstawienie problemu 

Z punktu widzenia polityki oświatowej nastawionej na spójność społeczną, jedynym z waż-

nych parametrów sieci szkolnej jest międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania. 

Wskaźniki międzyszkolnego zróżnicowanie wyników nauczania w zakresie kształcenia ogól-

nego są ważną miarą dla segmentu powszechnego i jednolitego szkolnictwa, czyli w Polsce 

dla szkół podstawowych i gimnazjów. 

Idea jednolitości kształcenia ogólnego zakłada, że uczęszczanie do danej szkoły podstawo-

wej lub gimnazjum nie powinno różnicować szans pojedynczych uczniów lub grup społecz-

nych na uzyskanie dobrego wykształcenia. Na jednolitość kształcenia możemy patrzeć z per-

spektywy programów nauczania, standardów przebiegu kształcenia (infrastruktura  szkolna) 

lub formalnych standardów wykształcenia nauczycieli. Jednak ostatecznie decyduje efekt 

finalny, czyli wyniki nauczania. Jeżeli oszacujemy, na ile poszczególne szkoły różnią się 

między sobą ze względu na wyniki nauczania, to będziemy mogli powiedzieć, na ile tworzą 

one faktycznie jednolity system. Dzięki bazom wyników egzaminacyjnych – rezultatom 

sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego - mamy szansę 

ciągłego monitorowania procesów różnicowania się szkół. 

Co opisują wskaźniki międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania? Wyobraźmy 

sobie system szkolny składający się z 2 szkół. Jeżeli rozkłady wyników w obu szkołach były-

by identyczne (taka sama średnia, taka sama zmienność wyników), to wskaźnik przybrałby 

wartość 0%. Natomiast im bardziej rozkłady te by się od siebie różniły, tym wskaźnik byłby 

wyższy. W skrajnym przypadku, gdyby wszyscy uczniowie pierwszej szkoły uzyskali taki 
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sam, niski wynik, a wszyscy uczniowie drugiej szkoły taki sam, wysoki wynik, wskaźnik 

przybrałby wartość 100%. Oznaczałoby to, że całość zmienności (mówiąc językiem statystyki 

– wariancji) wyników nauczania wiązałaby się z uczęszczaniem do danej szkoły. Inaczej mó-

wiąc, wskaźnik międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania mówi nam, jak dobrze 

na podstawie informacji, którą szkołę uczeń kończył, możemy przewidywać jego wynik nau-

czania. 

Taki jest sens statystyczny wskaźników zróżnicowania międzyszkolnego. Jak powinien od-

czytywać te wskaźniki badacz czy polityk oświatowy? Po pierwsze, należy pamiętać, że o 

zróżnicowaniu wypowiadamy się na podstawie wyników testów egzaminacyjnych. Wyniki te 

dużo mówią o wynikach nauczania, ale z pewnością nie dają pełnego obrazu. Po drugie, in-

terpretacja wskaźników wymaga zrozumienia procesów odpowiedzialnych za różnicowanie 

się szkół. Po trzecie, wskaźniki te mają przede wszystkim relatywny charakter. Jeżeli dowia-

dujemy się, że w danym przypadku wynosi on 20%, to niewiele dowiadujemy się o oświacie. 

Jeżeli potrafimy umieścić tę wartość w perspektywie porównań międzynarodowych, zawar-

tość informacyjna tego wskaźnika rośnie. Gdy potrafimy wykreślić trend czasowy, gdy wi-

dzimy, czy wskaźnik rośnie, maleje, czy pozostaje bez zmian, wiedza nasza staje się znaczą-

ca. W końcu, gdy potrafimy te zmiany w czasie połączyć z działaniami (lub zaniechaniami) w 

zakresie polityki oświatowej w skali ogólnokrajowej lub lokalnej, uzyskujemy w pełni warto-

ściowy instrument diagnostyczny. 

Podsumowując wiedzę dotyczącą mechanizmów różnicowania się szkół ze względu na wy-

niki nauczania możemy sformułować następujące wskazówki do interpretacji wskaźników 

międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania: 

1. Za wartość wskaźnika w dużym stopniu wpływają czynniki pozaedukacyjne – segregacje 

cywilizacyjne. Poziom segregacji jest jednak dość stały w czasie, więc choć segregacje tłu-

maczą poziom, raczej nie tłumaczą silnych zmian w czasie wskaźnika zróżnicowania mię-

dzyszkolnego. 

2. Za wartość wskaźnika odpowiadają w dużym stopniu autoselekcje i przede wszystkim se-

lekcje na progu szkoły. 

3. Wpływ rówieśników i międzyszkolne różnicowanie się efektywności nauczania to praw-

dopodobnie znaczące czynniki różnicowania szkół ze względu na wyniki nauczania. 
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Jak obliczano wskaźnik międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania 

Ogólnie rzecz ujmując obliczenie wskaźnika międzyszkolnego zróżnicowania wyników nau-

czania to klasyczny problem dekompozycji wariancji. Całkowitą wariancję wyników danego 

testu egzaminacyjnego rozkładamy na dwie części: wariancję wewnątrzszkolną i wariancję 

międzyszkolną. Następnie wariancję międzyszkolną dzielimy przez wariancję całkowitą, a 

wynik wyrażamy w procentach. Interesujący nas zatem wskaźnik mówi nam, jaki odsetek 

wariancji całkowitej to wariancja międzyszkolna. 

Choć na ogólnym poziomie oszacowanie wskaźnika jawi się prosto, to w praktyce staty-

stycznej mamy bardzo wiele algorytmów dekompozycji wariancji. W Raporcie... użyto pro-

cedury loneway z pakietu statystycznego STATA 10/SE. Trzeba podkreślić, że choć różne 

metody szacowania wskaźnika zróżnicowania międzyszkolnego przynoszą trochę inne osza-

cowania interesującej nas statystyki, to obraz trendu czasowego zawsze jest taki sam. 

Dla porządku należy powiedzieć, że przed analizami statystycznymi wyniki sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego wyskalowano. Najpierw rozkłady wyników znormalizowano (spro-

wadzono do rozkładu maksymalnie zbliżonego do normalnego) a następnie wystandaryzowa-

no (średnia 100, odchylenie standardowe 15). Dzięki temu w znacznym stopniu uniknięto 

wpływu niekontrolowanych w procedurze konstrukcji testów egzaminacyjnych cech rozkładu 

na estymację interesującego nas wskaźnika. Na marginesie należy dodać, że posługiwanie się 

przez system egzaminacyjny anachroniczną technologią budowy testów, w tym skalowania 

wyników, jest trudna do zrozumienia.  

W analizach wykorzystano ogólnokrajowe wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podsta-

wowej i egzaminu gimnazjalnego dla lat 2002-2010 udostępnione przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 

Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w perspektywie porównaw-

czej 

Analizę rozpoczyna przedstawienie wyników pochodzących z badania PISA 2006. Wyko-

rzystano szacunki wskaźnika międzyszkolnego zróżnicowania wyników z zakresu przedmio-

tów przyrodniczych podane w oficjalnym raporcie Sciences Competences for Tomorrow’s 

World (2007). Poniższa tabela pokazuje wartości wskaźnika dla wybranych krajów, głównie 

UE. Kraje pogrupowano ze względu na wiek, w którym w systemie szkolnym występuje 
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pierwszy, formalny próg selekcyjny, po który następuje zróżnicowanie ścieżek edukacyjnych, 

głównie na ścieżkę kształcenia akademickiego i zawodowego. 

 

Wykres 1. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników PISA 2006 z zakresu przedmiotów przy-

rodniczych. Procent wariancji całkowitej dla każdego kraju 

Wykres własny na podstawie PISA OECD 2006 

Wykres wyraźnie pokazuje silną i dość oczywistą zależność: jeżeli badanie przeprowadzono 

przed progiem selekcyjnym (PISA obejmuje piętnastolatki), międzyszkolne zróżnicowanie 

wyników testowych jest znacznie niższe, jeżeli po progu, jest znacząco wyższe. 

Polska dzięki wprowadzeniu w 1999 roku gimnazjum lokuje się w towarzystwie krajów o 

bardzo niskim poziomie zróżnicowania międzyszkolnego. Znalezienie się w grupie krajów, w 

których po II wojnie światowej podjęto reformy szkolnictwa wydłużające czas jednolitego 

kształcenia (np. głośna reforma szwedzka firmowana przez T. Husena wprowadzająca jedno-

litą szkołę 9-letnią), to raczej powód do zadowolenia. Wyniki międzynarodowych badań osią-

gnięć szkolnych pokazują, że model skandynawski zdecydowanie lepiej się sprawdza niż mo-

dele stawiające na wczesną selekcję. 

Zadowolenie mąci jednak świadomość, że już na poziomie I klasy szkoły ponadgimnazjalnej 

poziom interesującego nas zróżnicowania dramatycznie wrośnie. Wskaźnik wyliczony dla 

Polski na podstawie wyników PISA 2000 (piętnastolatki uczyły się wtedy jeszcze w I klasie 

szkół ponadpodstawowych) lokował nas w grupie krajów o najwyższym poziomie międzysz-



Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach 2010 

str. 6 

kolnego zróżnicowania wyników nauczania. Obraz ten potwierdziły wyniki z opcji narodowej 

badania PISA 2006 (opcja narodowa objęła uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych). 

Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania – gimnazja 

System egzaminów zewnętrznych został powołany przede wszystkim w celu racjonalizacji 

procesów selekcyjnych na progach szkolnych. Może i powinien też pełnić funkcję ewaluacyj-

ną. Dostarcza niezwykle cennych danych, które właściwie przeanalizowane i zinterpretowane, 

mogą dostarczać cennych informacji zarówno dla polityki oświatowej na poziomie krajowym, 

jak i lokalnym.  

Jak wygląda interesujące nas zjawisko w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego? W ana-

lizach ograniczono się do wyników w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Jest to 

podyktowane faktem, że w wypadku części matematyczno-przyrodniczej obserwujemy bar-

dziej złożony – choć nie sprzeczny z wynikami niżej referowanymi – obraz procesów różni-

cowania gimnazjów (patrz: Dolata 2008). 

Poniższy wykres pokazuje dynamikę procesu różnicowania się gimnazjów w obszarze efek-

tów nauczania sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym. Wskaźniki zostały policzone w 

skali całego kraju oraz w podziale na 4 segmenty szkół: zlokalizowane na wsi, w miastach o 

liczbie mieszkańców do 20 tysięcy, od 20 do 100 tysięcy oraz powyżej 100 tysięcy mieszkań-

ców. 

 

Wykres 2. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego, część humani-

styczna. Procent wariancji całkowitej dla całego kraju i oddzielnie dla 4 kategorii urbaniza-

cyjnych 

Wykres własny na podstawie danych CKE 
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W 2002 roku zróżnicowanie gimnazjów ze względu na wynik egzaminu w części humani-

stycznej dla całej populacji gimnazjów wynosiło 12%. W kolejnych latach obserwujemy dość 

systematyczny, choć powolny wzrost. W roku 2010 wskaźnik wynosi 17%. Warto zauważyć, 

że w 2006 roku dane egzaminacyjne i wyniki PISA 2006 prowadzą do bardzo podobnego 

oszacowania międzyszkolnego zróżnicowanie wyników nauczania (oszacowanie dla części 

matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2006 roku jest też bardzo zbliżone). 

Znacznie bardziej spektakularne wyniki przynosi analiza z uwzględnieniem lokalizacji pla-

cówki. W 2002 roku poziom zróżnicowania w czterech analizowanych segmentach gimna-

zjów był dość zbliżony. W grupach gimnazjów zlokalizowanych na wsi, w małych i średnich 

miastach wartość wskaźnika jest prawie identyczna i wynosi około 7-8%. W dużych miastach 

w tym czasie notujemy wynik 14%. Z biegiem lat sytuacja jednak się zmienia, w dużych mia-

stach nawet bardzo dynamicznie. I tak na wsi nie notujemy znaczących zmian, ale im wyższy 

poziom urbanizacji, tym silniejsza dynamika wzrostowa różnicowania się szkół. Procesy po-

laryzacji gimnazjów zlokalizowanych w dużych miastach mają już bardzo dużą dynamikę – 

notujemy wzrost wskaźnika z 14% w 2002 do 30% w 2009 roku. W 2010 niewielka korekta 

do 29%. 

Tak więc analizy wyników egzaminacyjnych wskazują, że w dużych miastach mamy do 

czynienia z polaryzacją gimnazjów i zjawisko to ma silną, wzrostową dynamikę. Analizy dla 

poszczególnych dużych miast potwierdzają ten obraz (por: Dolata 2009). Wskaźnik mię-

dzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania w dużych miastach przybiera wartość cha-

rakterystyczną dla systemów szkolnych z wczesnym progiem selekcyjnym. 

Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania – szkoły podstawowe 

Przedstawiona zostanie teraz analogiczna analiza dla szkół podstawowych. Wyniki tej anali-

zy są interesujące same w sobie, ale pozwalają też lepiej zrozumieć procesy opisane na po-

ziomie gimnazjum. 

Poniższy wykres pokazuje poziom międzyszkolnego zróżnicowania wyników sprawdzianu 

w klasie VI szkoły podstawowej w skali całego kraju oraz w podziale na 4 segmenty szkół: 

zlokalizowane na wsi, w miastach o liczbie mieszkańców do 20 tysięcy, od 20 do 100 tysięcy 

oraz powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
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Wykres 3. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników sprawdzianu w klasie VI szkoły podsta-

wowej. Procent wariancji całkowitej dla całego kraju i oddzielnie dla 4 kategorii urbanizacyj-

nych 

Wykres własny na podstawie danych CKE 

 

Ogólny wzór zjawiska na poziomie szkoły podstawowej jest podobny do tego dla gimna-

zjów. Widzimy jednak duże różnice ilościowe. Zarówno poziom zróżnicowania szkół jak i 

przede wszystkim dynamika tego zjawiska jest znacznie niższa. Popatrzmy na najbardziej nas 

interesujący segment szkół wielkomiejskich. Jak pamiętamy w rekordowym 2009 roku zróż-

nicowanie gimnazjów wyniosło ok. 30%. Wartość tę należy porównać z poziomem zróżnico-

wania szkół podstawowych trzy lata wcześniej, czyli w 2006 roku. Wartość wskaźnika wyno-

si 14%, czyli o 16pp mniej, niż w wypadku gimnazjów. Ponieważ szkoły podstawowe są bar-

dziej „podatne” na wpływ procesów segregacji przestrzennej (mniejsze rejony działania) niż 

gimnazja, wskazuje to na raczej niewielki udział tego czynnika w procesie różnicowania się 

wielkomiejskich gimnazjów. Kieruje to naszą uwagę ku procesom selekcji i autoselekcji na 

progu gimnazjum.  

Podsumowanie 

1. Miara międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania jest wartościowym wskaźni-

kiem dla polityki oświatowym w zakresie spójności społecznej na poziomie krajowym i lo-

kalnym. 
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2. Wyniki międzynarodowych badań osiągnięć szkolnych wskazują, że Polska dzięki wpro-

wadzeniu w 1999 roku gimnazjum lokuje się w towarzystwie krajów o bardzo niskim pozio-

mie zróżnicowania międzyszkolnego na poziomie populacji piętnastolatków. 

3. W dużych miastach mamy do czynienia z polaryzacją gimnazjów i zjawisko to ma silną, 

wzrostową dynamikę. Analizy wskazują, że odpowiadają za to procesy autoselekcji i niefor-

malnych selekcji na progu gimnazjum. Innymi słowy w dużych miastach wprowadzenie gim-

nazjów doprowadziło do powstania nieformalnego progu selekcyjnego w wieku lat 12. To z 

pewnością oddala nasz system oświaty od modelu skandynawskiego. 
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