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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ANEKS I 

HARMONOGRAM REALIZACJI PODŁUŻNYCH BADAO  PANELOWYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH 

 
Załącznik 1. HARMONOGRAM BADAO W LATACH 2009-2015 
 

Zadanie Termin 

Rok 2009 

Przygotowywanie przez Zespół Badawczy EWD narzędzi i 
instrukcji badawczych niezbędnych do realizacji 1. etapu 
badao. 

do 1 października  

Ogłoszenie przez CKE oraz rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego na realizację 1. etapu badao. 

październik - grudzieo  

Rok 2010 

Badania terenowe – pilotaż i badanie zasadnicze (tu: 
badanie inteligencji ucznia, badanie gotowości szkolnej 
ucznia, badania ankietowe rodziców, nauczycieli i 
dyrektora szkoły). 

od 1 stycznia do 31 marca 

Kontrola realizacji badania terenowego. marzec 

Zamknięcie 1. etapu badao. kwiecieo 

Analiza statystyczna wyników z 1. etapu badania; 
opracowanie raportów z badao. 

kwiecieo - grudzieo 

Przygotowywanie narzędzi badawczych wykorzystanych w 
2. etapie badao. 

marzec - wrzesieo 

Ogłoszenie przez CKE oraz rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego na realizację 2. etapu badao. 

wrzesieo - październik 
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Załącznik 2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PIERWSZEGO ETAPU BADANIA 
PANELOWEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
 
 

Działanie Termin 

FAZA PROJEKTOWANIA 

Przygotowywanie przez Zespół Badawczy EWD narzędzi i instrukcji 
badawczych niezbędnych do realizacji 1. etapu badao. 

do 1 października 2009 r. 

Ogłoszenie przez CKE postępowania przetargowego na realizację 1. 
etapu badao. 

2 października 2009 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację 1. etapu 
badao – wyłonienie wykonawcy. 

13 listopada 2009 r. 

Zawarcie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i MillwardBrown 
SMG/KRC Poland Media SA umowy na realizację 1. etapu badao 
panelowych w szkołach podstawowych. 

29 grudnia 2009 r. 

Przewidziany umową termin zakooczenia badania pilotażowego. 29 stycznia 2010 r. 

Przewidziany umową termin zakooczenia badania zasadniczego. 29 marca 2010 r. 

Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO. 28 kwietnia 2010 r. 

FAZA REALIZACYJNA 

Wysłanie do szkół objętych badaniem pilotażowym i zasadniczym listów 
zapowiednich. 

4 stycznia 2010 r. 

Realizacja przez wykonawcę badao pilotażowych w szkołach (badanie 
ankietowe rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły).  

13-20 stycznia 2010 r. 

Przekazanie przez wykonawcę materiałów badawczych i baz danych z 
badao pilotażowych. 

27 stycznia 2010 r. 

Kontrola kompletności dokumentacji i baz danych przez koordynatora 
CKE. 

28 stycznia 2010 r. 

Przekazanie przez koordynatora CKE baz danych Zespołowi 
Badawczemu EFS. 

28 stycznia 2010 r. 

Przekazanie przez SMG/KRC raportu z badao pilotażowych. 4 lutego 2010 r. 

Przekazanie wykonawcy zmienionych po pilotażu narzędzi badawczych 
do zastosowania podczas badao zasadniczych. 

4 lutego 2010 r. 

Realizacja przez wykonawcę badao zasadniczych w szkołach (badanie 
inteligencji ucznia, badanie gotowości szkolnej ucznia, badania 
ankietowe rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły). 

5 lutego 2010 r. –  

27 kwietnia 2010 r. 

Dokonywanie przez koordynatora CKE zmian w próbie badawczej w 
wyniku wypadania szkół z badania – dobór szkół z próby zapasowej. 

11 lutego 2010 r. –  

25 marca 2010 r. 

FAZA KONTROLI JAKOŚCI REALIZACJI BADANIA 
Kontrola jakości realizacji badao terenowych przez kontrolerów CKE. 23 lutego – 29 marca 2010 r. 

Przekazanie przez SMG/KRC niepełnych baz danych (z badao w 100 
szkołach). 

29 marca 2010 r. 

Sporządzenie protokołu odbioru dzieła – stwierdzenie wady związanej z 29 marca 2010 r. 
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niekompletnością dokumentacji badawczej (przekazano wyniki ze 100 
szkół). Wyznaczenie terminu usunięcia wady na dzieo 10 czerwca 2010 
r. 

Przekazanie baz danych ze stu szkół Zespołowi Badawczemu EWD. 30 marca 2010 r.  

Kontrola jakości kodowania ISCO przez Zespół Statystyczny EWD. 30 marca –  

17 kwietnia 2010 r. 

Przekazanie SMG/KRC informacji zwrotnej o błędach w kodowaniu ISCO 
z prośbą o naniesienie poprawek. 

17 kwietnia 2010 r. 

Przekazanie przez SMG/KRC pełnych baz danych oraz dokumentacji 
badawczej ze 180 szkół. 

29 kwietnia 2010 r.   

Przekazanie przez SMG/KRC dokumentacji ze szkół, w których badao nie 
ukooczono, oraz baz danych z wynikami badao w tych szkołach. 

10 maja 2010 r. 

Sprawdzanie przez Zespół Statystyczny EWD jakości kodowania ISCO w 
kompletnej bazie danych. 

7-13 maja 2010 r. 

Przekazanie SMG/KRC listu informującego o błędach w kodowaniu 
ISCO, z wezwaniem do naniesienia poprawek. 

14 maja 2010 r. 

Kontrola dokumentacji badawczej przez CKE. 13-18 maja 2010 r. 

Przekazanie SMG/KRC protokołów pokontrolnych sporządzonych przez 
kontrolerów oraz zwrot dokumentów w celu usunięcia usterek.  

19 maja 2010 r. 

Kontrola 10% kwestionariuszy badawczych. 
Przekazanie SMG/KRC wyników ww. kontroli. 

23 maja 2010 r. 

Sporządzenie protokołu koocowego z kontroli dokumentacji i 
przekazanie go wykonawcy. 

28 maja 2010 r. 

Ponowne przekazanie przez SMG/KRC poprawionych baz danych. 25 maja 2010 r. 

Przesłanie wykonawcy trzeciej informacji zwrotnej dot. kodowania 
ISCO. 

31 maja 2010 r. 

Kolejne przekazanie przez SMG/KRC poprawionych baz danych. 1 czerwca 2010 r. 

Ponowne przekazanie przez SMG/KRC poprawionej dokumentacji 
badawczej. 

7 czerwca 2010 r. 

Odbiór dzieła przez zamawiającego. Sporządzenie protokołu odbioru 
dzieła po stwierdzeniu wad. 

7 czerwca 2010 r. 

Opracowanie sprawozdania z realizacji badao.  25 lipca 2010 r. 

Analiza statystyczna wyników z 1. etapu badania. 30 września 2010 r. 

Opracowanie raportów badawczych. 30 maja 2011 r. 
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ANEKS II 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN IA PUBLICZNEGO 

 

Uwaga: 

Pełną dokumentację zamówienia publicznego związanego z realizacją 1. etapu badao 

terenowych w szkole podstawowej można odnaleźd w BIP CKE:  

http://www.bip.cke.edu.pl/?app=przetargi&nid=754&y=2009&status=3 

 

 
 
Załącznik 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 
 

 

Załącznik nr 2a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla I części. 

 
 

Badanie w szkołach podstawowych – opis przedmiotu zamówienia 
 

Od 2007 r. w ramach badao współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przy 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działa zespół prowadzący prace rozwojowe dotyczące 
metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). W ramach 
prowadzonych prac zaplanowano przeprowadzenie badao mających dostarczyd danych 
potrzebnych do oceny trafności metody EWD, lepszego modelowania EWD oraz monitorowania 

http://www.bip.cke.edu.pl/?app=przetargi&nid=754&y=2009&status=3
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funkcjonowania egzaminów zewnętrznych. Pełny cykl badawczy obejmie lata 2009-2015. Przez 
ten okres śledzone będą losy szkolne uczniów, którzy jesienią 2009 r. rozpoczną naukę w I klasie 
szkoły podstawowej. 
Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji dwóch części tego badania podłużnego. Pierwsza częśd 
to badanie pilotażowe narzędzi ankietowych. Druga częśd to pierwsza faza badania zasadniczego. 
Części te będą wykonywane częściowo symultanicznie. 
Realizacja badania będąca przedmiotem tego postępowania powinna rozpocząd się w dniu 
podpisania umowy i zakooczyd w ciągu 90 dni kalendarzowych. 
 
1. Badanie pilotażowe narzędzi ankietowych 
Celem badania pilotażowego jest sprawdzenie narzędzi ankietowych i dokonanie w nich 
poprawek. 
 
Czas badania pilotażowego 
Badanie pilotażowe powinno rozpocząd się w dniu podpisania umowy, a dokumentacja badawcza 
wraz z wypełnionymi ankietami oraz plik z danymi powinien byd przekazany zleceniodawcy nie 
później niż po 30 dniach kalendarzowych. 
 
Próba 
Próba obejmie 12 celowo dobranych 3-4 oddziałowych (na poziomie klasy I) szkół podstawowych. 
Szkoły będą zlokalizowane w dwóch województwach: łódzkim i małopolskim. W każdym 
województwie 3 szkoły wiejskie i 3 miejskie. 
Wykonawca otrzyma listę szkół i klas I (po jednej w każdej szkole), w których należy przeprowadzid 
badanie. Lista obejmie próbą zasadniczą (12 szkół) oraz dwie próby zapasowe (2 razy 12 szkół). 

Badanie obejmie: 
- 12 dyrektorów 
- wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów wymienionych w punkcie Procedura badawcza 
- wszystkich rodziców uczniów jednej, wskazanej w każdej szkole klasy I. 
 
Narzędzia badawcze 
- Ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej: 28 pytao, w tym 7 pytao otwartych, 130 zmiennych, 
stron 8, czarno-biały druk. 
- Ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej: 19 pytao, w tym 3 pytania otwarte, 100 zmiennych, 
stron 6, czarno-biały druk. 
- Ankieta dla rodziców: 50 pytao, w tym 16 pytao otwartych, 100 zmiennych, stron 12, czarno- 
biały druk. 
Wzory Kwestionariuszy w/w ankiet w postaci elektronicznej (PDF lub Word) zostaną przekazane 
Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 
Druk powyższych narzędzi w ilościach niezbędnych do wykonania zamówienia należy do 
obowiązków wykonawcy. 
 
Procedura badawcza 
1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą wyśle do szkół objętych badaniem list z 
prośbą o zgodę szkoły na udział w badaniu wraz z informacją, jaka firma realizuje badanie w 
terenie. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskad pisemną zgodę dyrektora szkoły na udział w badaniu. W 
razie odmowy udziału szkoły w badaniu Wykonawca bezzwłocznie informuje o tym 
Zamawiającego, który wysyła list do odpowiedniej szkoły z próby zapasowej. 
3. We wskazanych do badania szkołach i klasach Wykonawca jest zobowiązany: 
1) zrealizowad badanie ankietowe dyrektora szkoły: ankieta przekazywana jest dyrektorowi i 
odbierana przez ankietera wskazanego przez Wykonawcę. Ankieter zbiera uwagi o ankiecie, 
weryfikuje poprawnośd wypełnienia ankiety i w razie konieczności prosi o dokonanie w niej 
korekty lub uzupełnienia. Uwagi dotyczące ankiety Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z wynikami badania pilotażowego.   
Wymagana stopa realizacji badania ankietowego dyrektorów: nie mniej niż 90%. 
2) zrealizowad badanie ankietowe następujących nauczycieli uczących w danej szkole (pełno- i 
niepełnoetatowych): 
a) nauczycieli kształcenia zintegrowanego (bez nauczycieli klas zerowych) 
b) nauczycieli języka polskiego 
c) nauczycieli matematyki 
d) nauczycieli przyrody 
3) Ankieta przekazywana jest nauczycielowi i odbierana przez ankietera wskazanego przez 
Wykonawcę. Ankieter zbiera uwagi o ankiecie, weryfikuje poprawnośd wypełnienia ankiety i w 
razie konieczności prosi o dokonanie w niej korekty lub uzupełnienia. Uwagi dotyczące ankiety 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z 
wynikami badania pilotażowego. 
Wymagana stopa realizacji badania ankietowego nauczycieli: nie mniej niż 85% w całej próbie oraz 
nie mniej niż 80% w każdej szkole. Stopa realizacji musi byd udokumentowana listą wyżej 
wymienionych nauczycieli w każdej szkole. Lista musi byd potwierdzona przez Dyrektora szkoły. 
4) Zrealizowad badanie ankietowe wszystkich rodziców w klasie I, wskazanej przez 
Zamawiającego. 
Ankieta przekazywana jest rodzicom przez ankietera wskazanego przez Wykonawcę za 
pośrednictwem uczniów. Ankieter jest zobowiązany odebrad od ucznia przekazaną ankietę. 
Ankieter weryfikuje poprawnośd wypełnienia ankiety i w razie konieczności prosi o dokonanie w 
niej korekty lub uzupełnienia. 
Wymagana stopa realizacji badania ankietowego rodziców: nie mniej niż 75% w całej próbie, oraz 
nie mniej niż 70% w każdej szkole. Stopa realizacji musi byd udokumentowana listą uczniów w 
każdej badanej szkole. Lista musi byd potwierdzona przez Dyrektora szkoły 
 
Kodowanie, wprowadzenie danych i przekazanie dokumentacji 
Wykonawca zobowiązuje się zakodowad otrzymane w związku z badaniem dane zgodnie z 
dostarczonym przez Zamawiającego podręcznikiem kodowania. Kodowaniu podlegają pytania 
zamknięte i te z otwartych, które wymagają podania odpowiedzi liczbowej. Pozostałe pytania 
otwarte nie są kodowane. Plik z danymi zawierający odpowiedzi na pytania kodowane musi mied 
format możliwy do odczytania w programie SPSS (zgodnie z licencjami posiadanymi przez 
Zamawiającego). Dane po wprowadzeniu muszą byd poddane weryfikacji ze względu na 
wystąpienie niedopuszczalnych wartości zmiennych. Plik z danymi, uwagi dotyczące ankiet 
zebrane przez ankieterów, paczki z wypełnionymi ankietami oraz protokół zbiorczy realizacji 
badania dokumentujący uzyskanie wymaganej stopy realizacji Wykonawca zobowiązany jest 
przekazad nie później niż 30 dni od rozpoczęcia badania. 
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2. Pierwsza faza badania zasadniczego 
 
Cel 
Celem pierwszej fazy badania zasadniczego jest uzyskanie danych potrzebnych w badaniu 
podłużnym oraz danych potrzebnych do monitorowania egzaminów zewnętrznych. Podstawowe 
narzędzia badawcze wykorzystane w tej fazie badania to ankiety dla dyrektora, nauczycieli i 
rodziców, kwestionariusz opisu ucznia oraz test inteligencji Test Matryc Ravena w wersji 
STANDARD - forma Klasyczna (TMS-K) lub równoważny (za równoważny Zamawiający uzna test 
inteligencji w polskiej adaptacji mierzący inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i 
rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający 
na badanie zarówno indywidualne jak i grupowe). Wybór tego testu inteligencji podyktowany jest 
przesłankami teoretycznymi i jest zgodny z projektem badania. 
 
Czas pierwszej fazy badania zasadniczego 
Pierwsza faza badania zasadniczego powinna rozpocząd się w dniu podpisania umowy, a 
dokumentacja badawcza wraz z wypełnionymi ankietami oraz plik z danymi powinien byd 
przekazany Zamawiającemu nie później niż po 90 dniach kalendarzowych. 
 
Próba 
Badanie obejmie 180 szkół podstawowych losowo wybranych w skali kraju (Polska): 
a) w szkołach, w których na poziomie klasy I jest jeden oddział, badanie obejmie uczniów jednej 
klasy I, 
b) w szkołach, w których na poziomie klasy I są dwa oddziały, badanie obejmie uczniów dwóch 
klas I, 
c) w szkołach, w których na poziomie klasy I są ponad dwa oddziały, badanie obejmie uczniów 
dwóch wylosowanych klas I. Klasy są losowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę szkół i klas pierwszych, w których należy 
przeprowadzid badanie. Lista będzie zawierad próbę główną oraz 2 próby zapasowe. 
Badanie obejmie: 
- 180 dyrektorów, 
- wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów wymienionych w punkcie Procedura badawcza we 
wskazanych do badania szkołach, 
- wszystkich uczniów i rodziców tych uczniów we wskazanych do badania klasach I. 
 
Narzędzia badawcze i dokumenty przygotowane przez Zamawiającego 
 
Narzędzia 
- Ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej: 28 pytao, w tym 7 pytao otwartych, 130 zmiennych, 
stron 8, czarno-biały druk. 
- Ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej: 19 pytao, w tym 3 pytania otwarte, 100 zmiennych, 
stron 6, czarno-biały druk. 
- Ankieta dla rodziców ucznia szkoły podstawowej: 50 pytao, w tym 16 pytao otwartych, 100 
zmiennych kodowanych, stron 12, czarno-biały druk. 
- Kwestionariusz opisu ucznia wypełniany przez nauczyciela, 40 pytao zamkniętych, 40 zmiennych, 
stron 2, druk czarno-biały. 
Wzory Kwestionariuszy ankiet w postaci elektronicznej (PDF lub Word) zostaną przekazane 
Wykonawcy w terminie 7 dni po przekazaniu wyników badania pilotażowego. 
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Druk powyższych narzędzi w zakresie niezbędnym do realizacji badania należy do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
 
Dokumenty i instrukcje badawcze 

- List do rodziców z formularzem zgody na udział dziecka w badaniu. 
- Protokół realizacji badania w szkole/klasie. 
- Zbiorczy protokół realizacji badania. 
- Instrukcja do badania inteligencji 
Powyższe dokumenty i instrukcje zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie 
elektronicznej w dniu podpisania umowy. 
Druk powyższych dokumentów i instrukcji w zakresie niezbędnym do realizacji badania należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
Obowiązek zapewnienia sobie prawa do wykonania odpowiedniej liczby Testów Matryc Ravena 
w wersji STANDARD - forma Klasyczna (TMS-K) lub równoważnych (za równoważny Zamawiający 
uzna test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący inteligencję płynną, o udokumentowanej 
trafności i rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku życia, 
pozwalający na badanie zarówno indywidualne jak i grupowe) leży po stronie Wykonawcy. 
 
Procedura badawcza 
1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą wyśle do szkół objętych badaniem list z 
prośbą o zgodę szkoły na udział w badaniu wraz z informacją, jaka firma realizuje badanie w 
terenie. 
2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskad pisemną zgodę dyrektora szkoły na udział w badaniu. W 
razie odmowy udziału szkoły w badaniu Wykonawca bezzwłocznie informuje o tym 
Zamawiającego, który wysyła list do odpowiedniej szkoły z próby zapasowej. 
 
Najważniejsze elementy procedury badawczej: 

1. Nadzór nad realizacją badania w danej szkole 
Nadzór nad realizacją badania w danej szkole sprawuje wskazany przez Wykonawcę Szkolny 
Koordynator Badania. Szkolny Koordynator jest zobowiązany zapewnid warunki niezbędne do 
realizacji badania w szkole tzn. przekonad rodziców o znaczeniu i konieczności przeprowadzenia 
badania, ułatwid komunikację z nauczycielami, zapewnid warunki lokalowe, pomoc uzyskad dostęp 
do szkolnej dokumentacji itp. 
 
2. Sporządzenie listy wszystkich uczniów klas wskazanych do badania. 
Wykonawca zobowiązany jest nadad każdemu uczniowi niepowtarzalny numer identyfikacyjny, 
którym muszą byd oznaczone wszystkie dokumenty badawcze w badaniu zasadniczym: zgoda na 
udział w badaniu, ankieta dla rodziców, kwestionariusz opisu ucznia wypełniany przez nauczyciela, 
protokół badania Testem Matryc Ravena lub równoważnym (za równoważny Zamawiający uzna 
test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i 
rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający 
na badanie zarówno indywidualne jak i grupowe). 
Na podstawie danych uzyskanych od dyrektora szkoły w klasach integracyjnych z badania 
Wykonawca wyklucza uczniów, których niepełnosprawnośd uniemożliwia wzięcie udziału w sesji 
badawczej. 
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Materiały badawcze (listy uczniów z numerami identyfikacyjnymi wraz z informacją o 
wykluczeniu) przekazuje Wykonawca Zamawiającemu po zakooczeniu realizacji badania w 
oddzielnych, odpowiednio oznaczonych paczkach. 
 
3. Funkcja Szkolnego Koordynatora i Ankietera 
a) Szkolny Koordynator Badania wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany przekazad 
rodzicom/ opiekunom prawnym formularz zgody na udział dziecka w badaniu wraz z ankietą dla 
rodziców. 
b) Formularz i wypełnione ankiety odbiera wskazany przez Wykonawcę ankieter realizujący 
badanie w danej szkole. Wykonawca gwarantuje, że ankieta zawierająca odpowiedzi będzie 
przykazywana w sposób uniemożliwiający osobom trzecim zapoznanie się z odpowiedziami na 
pytania. 
c) Ankieter analizuje zebrane ankiety pod kątem braku zgody rodziców/ opiekunów prawnych 
ucznia na przeprowadzenie badania. 
d) W przypadku braku zgody Ankieter zaznacza na liście danej klasy, uczniów wykluczonych z 
badania z powodu braku zgody rodziców/opiekunów prawnych. 
e) W przypadku gdy w danej klasie odsetek wykluczonych uczniów z badania z powodu 
niepełnosprawności i odmowy rodziców przekroczy łącznie 30% uczniów klasy, Wykonawca 
wyklucza klasę z badania, o czym bezzwłocznie informuje Zamawiającego; 
f) W przypadku wykluczenia klasy z badania Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomid Zamawiającego i w porozumieniu z nim podjąd badanie we właściwej szkole 
rezerwowej. Wykonawca stosuje zapisy pkt 1-3 odpowiednio w stosunku do nowej klasy. 
Materiały badawcze (ankiety od rodziców) z wykluczonej klasy Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu po zakooczeniu realizacji badania w oddzielnych, odpowiednio oznaczonych 
paczkach. 
g) Ankieter analizuje zebrane ankiety pod kątem wypełnienia ankiety przez rodziców/opiekunów 
prawnych. 
Wymagana stopa zwrotu dla ankiet od rodziców to 100% (w stosunku do rodziców, którzy wyrazili 
zgodę). 
Materiały badawcze (kwestionariusze zgody oraz ankiety od rodziców) Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu po zakooczeniu realizacji badania w oddzielnych, odpowiednio oznaczonych 
paczkach. 
h) Po weryfikacji kwestionariuszy zgody na udział w badaniu przekazanych przez rodziców 
wskazany przez Wykonawcę Ankieter (osoba z wykształceniem psychologicznym -co najmniej 
magister psychologii) przeprowadza w siedzibie szkoły badanie wszystkich uczniów 
niewykluczonych z badania z wskazanych do badania klas za pomocą Testu Matryc Ravena lub 
równoważnego (za równoważny Zamawiający uzna test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący 
inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 
roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający na badanie zarówno indywidualne jak i 
grupowe). Badanie indywidualne odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą w dostarczonej 
przez Zamawiającego Instrukcji. Średni czas trwania badania ok. 35 minut. 
Wymagana stopa realizacji badania inteligencji: nie mniej niż 90% w całej próbie oraz nie mniej niż 
80 w każdej klasie w stosunku do wszystkich niewykluczonych z badania uczniów. 
Materiały badawcze (wypełnione arkusze odpowiedzi Testu Matryc Ravena lub rownoważne (za 
równoważny Zamawiający uzna test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący inteligencję płynną, 
o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 roku życia do 
minimum 18 roku życia, pozwalający na badanie zarówno indywidualne jak i grupowe) 
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Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po zakooczeniu realizacji badania w oddzielnych, 
odpowiednio oznaczonych paczkach. 
i) Wskazany przez Wykonawcę Ankieter jest zobowiązany zrealizowad badania za pomocą 
kwestionariusza opisu ucznia dla wszystkich uczniów (niewykluczonych z badania) z wskazanych 
do badania klas. Kwestionariusze wypełniane są przez nauczyciela-wychowawcę klasy. 
Kwestionariusze przekazywane są nauczycielowi i odbierane przez Ankietera. Ankieter weryfikuje 
kompletnośd wypełnienia kwestionariusza i w razie konieczności prosi o uzupełnienie. 
Wymagana stopa realizacji badania za pomocą kwestionariusza opisu ucznia wynosi nie mniej niż 
95% w całej próbie oraz nie mniej niż 90% w każdej klasie w stosunku do wszystkich 
niewykluczonych z badania uczniów. 
Materiały badawcze (kwestionariusze) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po zakooczeniu 
realizacji badania w oddzielnych, odpowiednio oznaczonych paczkach. 
j) Wskazany przez Wykonawcę Ankieter jest zobowiązany przeprowadzid badanie ankietowe 
dyrektora szkoły. Ankieta przekazywana jest dyrektorowi i odbierana przez Ankietera. Ankieter 
weryfikuje poprawnośd wypełnienia ankiety, w razie potrzeby prosi o korektę lub uzupełnienie. 
Wymagana stopa realizacji badania ankietowego dyrektorów wynosi 100% w całej próbie. 
Materiały badawcze (ankieta Dyrektora) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po zakooczeniu 
realizacji badania w oddzielnych, odpowiednio oznaczonych paczkach. 
k) Wskazany przez Wykonawcę Ankieter jest zobowiązany sporządzid imienną listę wszystkich 
uczących w danej szkole (pełno- i niepełno etatowych) 
- nauczycieli edukacji początkowej (bez nauczycieli klas zerowych) 
- nauczycieli języka polskiego 
- nauczycieli matematyki 
- nauczycieli przyrody 
Ankieter wskazany przez Wykonawcę zobowiązany jest nadad nauczycielom niepowtarzalny 
numer identyfikacyjny, którym muszą byd oznaczone ankiety dla nauczycieli. Nauczyciele klas I, w 
których przeprowadzane są badania, muszą byd oznaczeni w sposób umożliwiający połączenie 
danych z ankiety dla nauczycieli z wynikami jego uczniów. 
Dodatkowo Ankieter jest zobowiązany przekazad w/w nauczycielom ankietę do wypełnienia i 
odebrad ją. Ankieter zobowiązany jest zweryfikowad poprawnośd jej wypełnienia i w razie 
konieczności poprosid o korektę lub uzupełnienie. 
Wymagana stopa realizacji badania ankietowego nauczycieli: nie mniej niż 85% w całej próbie oraz 
nie mniej niż 80% w każdej szkole. 
Materiały badawcze (lista nauczycieli, przypisane numery, ankiety) Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu po zakooczeniu realizacji badania w oddzielnych, odpowiednio oznaczonych 
paczkach. 
 
Kodowanie, wprowadzenie danych i przekazanie dokumentacji 
Wykonawca jest zobowiązany zakodowad dane zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego 
podręcznikiem kodowania. Kodowaniu podlegają pytania zamknięte i otwarte. Wyniki Testu 
Matryc Ravena lub równoważnego (za równoważny Zamawiający uzna test inteligencji w polskiej 
adaptacji mierzący inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres 
zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający na badanie zarówno 
indywidualne jak i grupowe) są kodowane w postaci nieprzetworzonej (pełny rekord wykonania 
zadao). 
Wykonawca jest zobowiązany określid na podstawie ankiety rodzicielskiej wartości wskaźnika 
statusu społecznego rodziny – ISEI. 
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Plik z danymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. Plik musi byd 
możliwy do odczytania w programie SPSS (zgodnie z licencjami posiadanymi przez 
Zamawiającego). Wykonawca zobowiązuje się zweryfikowad dane po wprowadzeniu ze względu 
na wystąpienie niedopuszczalnych wartości zmiennych. 
Plik z danymi wraz z paczkami z wypełnionymi ankietami oraz protokołami realizacji badania 
dokumentującym uzyskanie wymaganej stopy realizacji musi byd przekazany nie później niż 90 dni 
kalendarzowych od rozpoczęcia badania. 
 
Informacje dodatkowe 
Zamawiający wyznaczy osobę monitorującą przebieg realizacji badania. Wykonawca ze swojej 
strony wyznaczy osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym. Wykonawca jest 
zobowiązany przykazad osobie monitorującej realizację badania wszystkie informacje 
bezpośrednio związane z realizacją badania. Osoba monitorująca będzie miała prawo nadzorowad 
przebieg badania w dowolnie przez siebie wybranych szkołach.  
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ANEKS III  

MATERIAŁY BADAWCZE  

 

LOSOWANIE PRÓBY BADAWCZEJ 

 

Załącznik 4. LOSOWANIE SZKÓŁ i UCZNIÓW  

 

LOSOWANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009 

Raport realizacyjny 
 
1. Populacja i operat losowania  

Populacja docelowa w tym badaniu została określona jako: uczniowie klas pierwszej ze szkół 
podstawowych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych. Operatem pierwotnym w tym 
losowaniu była aktualna lista szkół sporządzona przez SIO. 

Aby zapewnid minimalny błąd pomiaru dla narzuconych ograniczeo kosztowych, postanowiono 
ograniczyd populację docelową do uczniów szkół publicznych uczących się w szkołach większych 
niż jednostki 10-osobowe. Tę populację nazywamy rzeczywistą populacją losowania, której 
odpowiada dostosowany do niej operat wtórny. Decyzja ta została podjęta między innymi po 
uwzględnieniu wyników symulacji niezbędnych do oszacowania błędów próbkowania. Przyjęte 
ograniczenie populacji wyłącza z operatu około 2% uczniów 

Tabela 1. przedstawia konsekwencje tych decyzji.  

Tabela 1. Struktura operatu losowania (podział na warstwy, liczebności klasy I) 

    Wieś Miasto  
do 20 tys. 

Miasto  
20-100  tys. 

Miasto 
 >100 tys. 

Razem 

        

> 1 odział liczba uczniów 45478 51718 62413 77420 237029 

  procent uczniów 14,15% 16,09% 19,42% 24,09% 73,75% 

  liczba szkół 1139 866 869 1154 4028 

  średnia wielkośd klas 18,42 21,4 22,8 22,38 2114 

         

= 1 odział liczba uczniów 73422 10960 84382 

  procent uczniów 22,8% 3,3% 26,3% 

  liczba szkół 4340 530 487 

  średnia wielkośd klas 16,92 20,67 17,33 

 
         

Razem liczba uczniów 118900 55137 66102 81272 321411 

  procent uczniów 37,0% 17,2% 20,6% 25,3% 100,0% 

  liczba szkół 5479 1032 1049 1338 8898 

  średnia wielkośd klas 17,23 21,27 22,4 22,18 19,05 
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2. Schemat losowania 

Schemat losowania został podyktowany z jednej strony oczekiwaniami zleceniodawcy (180 szkół i 
minimalny błąd pomiaru), a z drugiej strony wynikami symulacji, jakie zostały przeprowadzone w 
celu przewidzenia błędu pomiaru. Losowanie miało charakter losowania warstwowego (a), 
proporcjonalnego do liczebności szkoły na poziomie klasy I (b) oraz wielopoziomowego (c).  

(a) Próba została podzielona na 6 warstw, według kategorii wielkości miejscowości oraz informacji 
na temat tego, czy szkoła jest jednodziałowa czy wielo oddziałowa (wszystkie wyniki odwołują się 
do liczebności klas I). Dokonano alokacji zbliżonej do procentowego udziału uczniów w danej 
warstwie. Dokonano pewnych odstępstw od idealnej alokacji proporcjonalnej. Takie rozwiązanie 
nieznacznie poprawia wartości oszacowao, w stosunku do alokacji wprost proporcjonalnej. 
Alokacje przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2. Alokacje – liczba szkół w warstwach 

  Wieś M do 20 tys. M 20-100 tys. M> 100 tys. 

 
        

 >1 odz 26 29 35 43 

          

 =1 odz 41   6   

%  37,2% 62,8% 

          
Szacowana liczba uczniów: 6413,44 

  

 
(b) Szkoły losowane były proporcjonalnie do liczby  uczniów uczących się w klasach pierwszych. 
Użyto tutaj klasycznej metody kumulatywnej. 

(c) W każdej wylosowanej szkole do udziału w badaniu poproszone zostaną dwie klasy. Jeżeli w 
danej szkole są jedynie dwie klasy, obie wchodzą do badania. Jeżeli mamy do czynienia ze szkołą 
jednooddziałową, ten jeden oddział bierze udział w badaniu. Jeżeli klas jest więcej niż dwie, w 
sposób prosty (na podstawie dostarczonych liczb losowych) losowane są klasy. 

 
3. Próba rezerwowa 

Wraz z próbą główną została wylosowana próba rezerwowa. Techniczne odbyło się to w 
następujący sposób. Najpierw zgodnie z wybranym schematem losowania wylosowanych zostało 
360 szkół. Następnie spośród tych 360 szkół wylosowano warstwowo 180 w sposób prosty, które 
trafiły do próby głównej. Pozostałe losowo posegregowane w warstwach trafiły do próby 
rezerwowej. Dodatkowo podzielono próbę rezerwową na dwie części uzyskując w ten sposób 
dwie próby rezerwowe (każdej  szkole w próbie rezerwowej przypisano losowo cyfrę 1 lub 2.)  

Jeżeli jakaś szkoła odmówi udziału w badaniu, należy niezwłocznie zgłosid się do zamawiającego. 
Zamawiający poda szkołę rezerwową. Będzie odbywało się to w następujący sposób: zamawiający 
sprawdzi, do jakiej warstwy była przypisana szkoła. W zamian za nią wybierze pierwszą w 
kolejności szkołę z danej warstwy szkół z próby rezerwowej. Jeżeli i ta szkoła odmówi, wybrana 
zostanie kolejna szkoła z listy. Dodatkowo próbę rezerwową podzielono na dwie części uzyskując 
w ten sposób dwie próby rezerwowe (każdej szkole w próbie rezerwowej przypisano losowo cyfrę 
1 lub 2.). Zamawiający może odwoływad się do tej informacji podczas doboru szkół rezerwowych. 
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Reasumując, jeżeli w badaniu odmówiły np. 3 szkoły z warstwy 2, to szkoły rezerwowe dobierane 
były wyłącznie spośród pierwszych 3 szkół z próby rezerwowej (a nie na przykład szkoła numer 15, 
itd.) 

 
4. Losowanie klas 

Do badania przystępują po dwie klasy z każdej szkoły (lub jedna, gdy w szkole jest tylko jeden 
oddział). Jeżeli w szkole na danym poziomie były dwie klasy, to obie zostały wybierane do 
badania. Jeżeli klas było więcej niż dwie, dokonywano losowania na podstawie liczb losowych 
przypisanych każdej szkole, gdzie cyfra 1 oznacza klasę „a”, cyfra 2 klasę „b”, 3 klasę „c” i tak dalej. 
Uwaga liczba losowa może byd większa niż liczba oddziałów szkolnych. 

Do wylosowania oddziału szkolnego stosujemy następującą procedurę. Załóżmy, iż wylosowana 
szkoła ma 4 odziały w klasie pierwszej: a, b, c, d. Liczby losowe przypisane do danej szkoły to 3 i 7.  

Krok 1. Tworzymy listę klas 

Klasa Lp. 

Klasa a 1 

Klasa b 2 

Klasa c 3 

Klasa d 4 

 Krok 2. Losujemy klasę 1. Odliczmy do 3 (nasza liczba losowa): 1: klasa a 2: klasa b 3: klasa c. 
Trzecia na liście okazała się klasa c. Zatem bierze ona udział w badaniu. 

Klasa Lp. Klasa 1   

Klasa a 1 1   

Klasa b 2 2   

Klasa c 3 (3)x   

Klasa d 4    

Krok 3. Losujemy drugą klasę. Najpierw wykreślamy wcześniej wylosowaną klasę w naszym 
przypadku klasę c.  Odliczamy kolejno począwszy od klasy a. Uwaga teraz klasa d jest teraz 3 na 
liście (po wykreśleniu klasy c). 1: klasa a 2: klasa b 3: klasa d , jako że liczba losowa to 7 wracamy 
do klasy a i odliczamy dalej 4: klasa a; 5: klasa b; 6: klasa d i znowu wracamy do klasy a: 7: klasa. 
Jako że 7 była naszą liczbą losową drugą klasą w badaniu będzie klasa a.  

Klasa Lp. Klasa 1 Klasa2 Klasa2 Klasa2 

Klasa a 1  1 4 (7)x 

Klasa b 2  2 5  

Klasa c 3 x x x  

Klasa d 3  3 6  

Jeżeli w szkole znajdowała się klasa specjalna lub integracyjna, to nie będzie ona brana pod uwagę 
przy tworzeniu listy. 
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Tabela 4. Zmienne potrzebne do obliczenia wag  
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Oprac. Artur Pokrope
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LISTY SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W BADANIACH TERENOWYCH 

 
Załącznik 5. BADANIE PILOTAŻOWE 
 

Nazwa i adres szkoły 

1.  
Szkoła Podstawowa nr 36  
ul. Więckowskiego 35  
90-734 Łódź 

2.  
Szkoła Podstawowa nr 205  
ul. Dąbrówki 1  
92-413 Łódź 

3.  

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Mikołaja Kopernika  
ul. Narutowicza 22  
99-300 Kutno 

4.  
Szkoła Podstawowa  
ul. Parkowa 4  
77-330 Czarne 

5.  
Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. Henryka Pobożnego 2  
76-200 Słupsk 

6.  
Szkoła Podstawowa nr 4  
al. Wolności 31  
84-300 Lębork 

7.  
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  
ul. Łódzka 19  
97-217 Lubochnia 

8.  

Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 
 im. Henryka Sienkiewicza  
ul. Tuszyoska 32  
95-020 Andrespol 

9.  
Szkoła Podstawowa  
ul. Dworcowa 9  
97-310 Moszczenica 

10.  
Szkoła Podstawowa w Kębłowie  
ul. Wiejska 49  
84-242 Luzino 

11.  
Samorządowa Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 7  
84-239 Bolszewo 

12.  
Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 4  
84-208 Kielno 
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Załącznik 6. BADANIE ZASADNICZE 

 

Lp. Strata Szkoła  

1.  1 

Szkoła Podstawowa w ZPO  
im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego 
ul. T. Kościuszki 13 
07-420 Kadzidło 

2.  1 
Szkoła Podstawowa  
09-414 Brudzeo Duży 132 

3.  1 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
Siecieo 84 
09-411 Biała k. Płocka 

4.  1 
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja 
ul. Dworcowa 9 
05-126 Nieporęt 

5.  1 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
ul. Sobieskiego 7 
42-286 Koszęcin 

6.  1 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. ZWM 
ul. Szkolna 12a 
44-187 Wielowieś 

7.  1 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi 
ul. Okrężna 1 
34-325 Łodygowice 

8.  1 
Szkoła Podstawowa  
ul. M. J. Piłsudskiego 139 
32-555 Zagórze 

9.  1 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
33-332 Florynka 64 

10.  1 
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
34-741 Kasina Wielka 

11.  1 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  
im. Jana Pawła II 
34-242 Łętownia 286 

12.  1 
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Jana Pawła II 
33-156 Skrzyszów 629 a 

13.  1 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowym Folwarku 
ul. Nowa 5 
62-300 Września 

14.  1 

Szkoła Podstawowa w Manieczkach 
im. gen. Józefa Wybickiego 
ul. Szkolna 6 
63-112 Brodnica 

15.  1 
Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 19 
64-211 Obra 

16.  1 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie 
ul. Betlejemska 1 
58-400 Kamienna Góra 
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17.  1 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 37 PP 7 Dywizji II Armii WP 
ul. Zgorzelecka 2 
59-950 Ruszów 

18.  1 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
ul. Tysiąclecia 8 
98-358 Kiełczygłów 

19.  1 
Szkoła Podstawowa  
ul. Sienkiewicza 39 
95-082 Dobroo 

20.  1 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
im. gen. Ludwika Czyżewskiego 
ul. Kościuszki 32 
97-371 Wola Krzysztoporska 

21.  1 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
 88-330 Gębice 72 

22.  1 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego  
ul. Leśna 13 
05-084 Leszno 

23.  1 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie 
ul. Langiewicza 3 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

24.  1 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Kościelna 15 
07-106 Miedzna 

25.  1 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Daszyoskiego 1 
68-219 Tuplice 

26.  1 
Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 2 
17-240 Czeremcha 

27.  2 
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskośd Warmii i Mazur 
ul. Hanki Sawickiej 8a 
11-520 Ryn 

28.  2 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej 
ul. Marii Konopnickiej 2 
11-440 Reszel 

29.  2 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego 
ul. Brzegowa 67 
57-100 Strzelin 

30.  2 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 
ul. Jezuicka 1 
05-230 Kobyłka 

31.  2 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego 
ul. Juliana Stępkowskiego 11 
05-555 Tarczyn 

32.  2 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewioskiej 
ul. New Britain 1 
06-100 Pułtusk 

33.  2 

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Kochanowskiego 
ul. Generała Pułaskiego 15 
06-200 Maków Mazowiecki 
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34.  2 
Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego 
ul. 3 Maja 12 
42-350 Koziegłowy 

35.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
ul. 9 maja 12 
98-100 Łask 

36.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
ul. Szkolna 6 
32-620 Brzeszcze 

37.  2 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  
ul. Dworcowa 48 
86-010 Koronowo 

38.  2 
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego 
ul. Szkolna 11 
55-140 Żmigród 

39.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema 
ul. Wojska Polskiego 8 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

40.  2 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga 
ul. Zbigniewa Sierpioskiego 4 
22-200 Włodawa 

41.  2 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osioskiego 
ul. Słowackiego 2 
08-500 Ryki 

42.  2 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych 
ul. 29 Listopada 21 
37-100 Łaocut 

43.  2 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 
ul. Bohaterów Warszawy 78 
72-200 Nowogard 

44.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły 
ul. Piotrkowska 13 
95-080 Tuszyn 

45.  2 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
ul. Kościuszki 16 
95-040 Koluszki 

46.  2 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego 
ul. Stefana Żeromskiego 11 
87-400 Golub-Dobrzyo 

47.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego 
ul. 3 Maja 3 
87-500 Rypin 

48.  2 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego Prymasa Tysiąclecia 
ul. Bydgoska 24 
89-100 Nakło nad Notecią 

49.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Kościuszki 12 
86-050 Solec Kujawski 

50.  2 

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Kasprowicza 
ul. Włocławska 37 
88-230 Piotrków Kujawski 
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51.  2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Jana Pawła II 1 
48-250 Głogówek 

52.  2 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Henryka Sienkiewicza 
ul. Wojska Polskiego 28 
69-110 Rzepin 

53.  2 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstaoców Śląskich 
ul. Krasickiego 25 
46-300 Olesno 

54.  2 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocioskiego 
ul. Piaskowa 52 
66-100 Sulechów 

55.  2 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarnieckiego 
ul. Kilioskiego 8 
69-100 Słubice 

56.  3 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego 
ul. Kopernika 12 
11-400 Kętrzyn 

57.  3 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 
ul. Olsztyoska 7 
14-100 Ostróda 

58.  3 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta 
ul. Warszawska 7 
11-200 Bartoszyce 

59.  3 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" 
ul. Główna 50 
05-502 Piaseczno 

60.  3 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyoskiego 
ul. Jagiellooska 67 
05-120 Legionowo 

61.  3 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II  
ul. Wiejska 17/19 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

62.  3 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Chopina 37 
43-400 Cieszyn 

63.  3 

Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich 
w Zespole Szkół Sportowych 
ul. Gwarków 1 
41-400 Mysłowice 

64.  3 

Szkoła Podstawowa nr 19  
im. Bolesława Chrobrego 
ul. B. Chrobrego 4 
41-605 Świętochłowice 

65.  3 

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Leona Kruczkowskiego 
ul. Kościuszki 19 
44-330 Jastrzębie Zdrój 

66.  3 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 3 
ul. Szkolna 3 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 



                   
 
 
 
 

 

  
www.ewd.edu.pl  

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
00-190 Warszawa 
ul. Lewartowskiego 6 
tel. (022) 53 66 500 
www.cke.edu.pl  

Zespół realizacji projektów 
tel. (022) 53 66 531 
fax (022) 53 66 546 
efs@cke.edu.pl 

82 

Centralna 
Komisja 
Egzaminacyjna 

E
g
z
a
m
i
n
a
c
y
j
n
a 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

67.  3 

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Marii Konopnickiej 
ul. Stefana Grota Roweckiego 10 
63-100 Śrem 

68.  3 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3  
im. T. Kościuszki 
ul. Kościuszki 30 
42-300 Myszków 

69.  3 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego 
ul. Żeromskiego 30 
39-300 Mielec 

70.  3 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego 
ul. Decowskiego 9 
38-401 Krosno 

71.  3 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Szarych Szeregów 
ul. Pogorska 8c 
32-500 Chrzanów 

72.  3 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Feliksa Stamma 
ul. Wyzwolenia 24 
64-000 Kościan 

73.  3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. 23 Stycznia 20 
63-700 Krotoszyn 

74.  3 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza   
ul. 3 Maja 29 
62-700 Turek 

75.  3 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica 
ul. Buczka 11 
64-920 Piła 

76.  3 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II 
ul. Asnyka 26 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

77.  3 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich 
ul. Konstytucji 3 Maja 2 
63-100 Śrem 

78.  3 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica 
ul. Daszyoskiego 11 
67-200 Głogów 

79.  3 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika 
ul. Kopernika 7 
58-200 Dzierżoniów 

80.  3 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza 
ul. Partyzantów 15 
21-400 Łuków 

81.  3 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
ul. gen. M. Boruty Spiechowicza 1 
37-700 Przemyśl 

82.  3 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II 
ul. J. Poniatowskiego 55 
37-450 Stalowa Wola 
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83.  3 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta 
ul. Kościuszki 14 
98-200 Sieradz 

84.  3 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Klasami Integracyjnymi  
im. UNICEF 
ul. Słowackiego 8 
97-400 Bełchatów 

85.  3 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Chemiczna 9 
88-100 Inowrocław 

86.  3 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza 
ul. Warszawska 13 
82-500 Kwidzyn 

87.  3 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego 
ul. Sienkiewicza 30 
84-230 Rumia 

88.  3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy 
ul. Nanicka 22 
84-200 Wejherowo 

89.  3 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstaoców Śląskich 
ul. Kościelna 19 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

90.  3 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
ul. Konstytucji 3 Maja 23 
19-200 Grajewo 

91.  4 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 
im. Armii Krajowej 
ul. Walecznych 20 
09-409 Płock 

92.  4 

Szkoła Podstawowa nr 246 
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Białowieska 22 
04-063 Warszawa 

93.  4 
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” 
ul. Samarytanka 11/13 
03-592 Warszawa 

94.  4 
Szkoła Podstawowa nr 34 
ul. Herdera 3 
10-691 Olsztyn 

95.  4 
Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyoskiego 
ul. Jana Pawła II  26 a 
00-133 Warszawa 

96.  4 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 
ul. Kasprowicza 107 
01-823 Warszawa 45 

97.  4 
Szkoła Podstawowa nr 54  
ul. Reptowska 86 
41-908 Bytom 

98.  4 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Styczyoskiego 32 
41-500 Chorzów 
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99.  4 
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego 
ul. Piłsudskiego 73 
41-306 Dąbrowa Górnicza 

100.  4 
Szkoła Podstawowa nr 42 
ul. B. Prusa 253 A 
41-219 Sosnowiec 

101.  4 

Szkoła Podstawowa nr 28  
im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków"  
ul. Szymanowskiego 5 
25-361 Kielce 

102.  4 
Szkoła Podstawowa nr 22 im. G. Narutowicza 
ul. Żabia 1 
42-202 Częstochowa 

103.  4 

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnym 
im. Matki Teresy z Kalkuty 
ul. Piłsudskiego 21 
43-100 Tychy 

104.  4 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego 
ul. Buhla 3 
44-217 Rybnik 

105.  4 
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki  
ul. Niedobczycka 191 
44-270 Rybnik 

106.  4 
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka 
ul. Stanisławowska 38/44 
54-611 Wrocław 

107.  4 
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza 
ul. Królowej Jadwigi 78 
30-209 Kraków 

108.  4 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 
im. prof. Władysława Szafera 
ul. Stojałowskiego 31 
30-611 Kraków 

109.  4 
Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Weigla 2 
30-898 Kraków 

110.  4 
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej  
ul. Żołnierska 26 
10-561 Olsztyn 

111.  4 
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyoskiego 
ul. Mackiewicza 15 
31-214 Kraków 

112.  4 
Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika 
ul. Piękna 37 
60-591 Poznao 

113.  4 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. dr. Bronisława Koszutskiego 
ul. H. Sawickiej 3b 
62-800 Kalisz 

114.  4 
Szkoła Podstawowa nr 50 
ul. Obornicka 28 
51-113 Wrocław 
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115.  4 
Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlioskiego 
ul. Bulwar Ikara 19 
54-130 Wrocław 

116.  4 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej 
ul. Chałubioskiego 13 
58-302 Wałbrzych 

117.  4 
Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha 
ul. Jaskrowa 15 
91-480 Łódź 

118.  4 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. K.I. Gałczyoskiego  
ul. Gdyoska 17 
10-608 Olsztyn 

119.  4 
Szkoła Podstawowa nr 28  
ul. K. K. Baczyoskiego 1 
85-805 Bydgoszcz 

120.  4 

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi  
im. Polskich Olimpijczyków 
ul. Energetyków 15 
41-706 Ruda Śląska 

121.  4 

Szkoła Podstawowa nr 47 w Zespole Szkół nr 25 
im. Bronisława Malinowskiego 
ul. A. Czartoryskiego 18 
85-222 Bydgoszcz 

122.  4 

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkół nr 34 
im. Romualda Traugutta 
ul. Zacisze 16 
85-835 Bydgoszcz 

123.  4 
Szkoła Podstawowa nr 6 
ul. Łąkowa 13 
87-100 Toruo 

124.  4 
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza 
ul. Jagiellooska 24 
80-366 Gdaosk 

125.  4 
Szkoła Podstawowa nr 86 
ul. Wielkopolska 20 
80-180 Gdaosk 

126.  4 
Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego 
ul. Siedleckiego 14 
80-299 Gdaosk Osowa 

127.  4 
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza 
ul. Adama Naruszewicza 25 
25-628 Kielce 

128.  4 
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera 
ul. Francuska 10 
65-941 Zielona Góra 

129.  4 

Szkoła Podstawowa nr 43  
im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 
ul. Porębskiego 21 
85-185 Gdynia 

130.  4 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I 
ul. Mieszka I 18 
15-054 Białystok 
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131.  4 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stanisława Staszica 
ul. Dunikowskiego 39 
58-309 Wałbrzych 

132.  4 
Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy 
ul. Dembowskiego  9  
02-784 Warszawa 

133.  4 
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej 
ul. Aspekt 48 
01-904 Warszawa 

134.  5 
Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 1 
19-504 Dubeninki 

135.  5 
Szkoła Podstawowa  
im. Św. Królowej Jadwigi 
36-147 Niwiska 465 

136.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy  
im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego 
ul. 26-700 Zwoleo 1 

137.  5 
Szkoła Podstawowa w Koszarawie im. Tadeusza Kościuszki 
34-332 Koszarawa 434 

138.  5 
Szkoła Podstawowa im. św. Józefa  
Węglówka 203 
32-412 Wiśniowa 

139.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły 
32-865 Uszew 205 

140.  5 
Szkoła Podstawowa im. Powstaoców Wielkopolskich 1918/1919 
Zdziechowa 51 
62-200 Gniezno 

141.  5 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
Sokółki 18 
62-530 Kazimierz Biskupi 

142.  5 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
Kucharki 39 
63-322 Gołuchów 

143.  5 
Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej 53a 
63-500 Ostrzeszów  

144.  5 
Szkoła Podstawowa  
Kuklinów 40 
63-740 Kobylin 

145.  5 
Szkoła Podstawowa  
Zalesie Małe 15 
63-740 Kobylin 

146.  5 

Szkoła Podstawowa im. Powstaoców Wielkopolskich 
Wilkowice 
ul. Szkolna 28 
64-115 Święciechowa 

147.  5 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 
ul. Szkolna 10 
83-035 Kłodawa 

148.  5 
Szkoła Podstawowa w Zamieniu 
ul. Kołbielska 34 
05-300 Miosk Mazowiecki 
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149.  5 
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej  
58-114 Lubachów 

150.  5 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Siedlcu Trzebnickim 
im. ks. Jana Twardowskiego 
Wrocławska 22 
55-095 Mirków 

151.  5 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  
w Polakowicach 
ul. Szkolna 5 
55-020 Żórawina 

152.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 
ul. I Armii Wojska Polskiego 35 
22-135 Białopole 

153.  5 

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych  
im. kpt. Michała Fijałka 
ul. 1 Maja 27 
21-509 Kodeo 

154.  5 
Szkoła Podstawowa w Teratynie 
22-510 Uchanie 

155.  5 
Szkoła Podstawowa w Zofiówce 9 
21-010 Łęczna 

156.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Babicach 27 
im. Juliusza Słowackiego 
37-755 Krzywcza 

157.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie-Kolonii 17 
26-803 Promna 

158.  5 
Szkoła Podstawowa w Kaszycach im. pułk. Czesława Mączyoskiego 
37-717 Kaszyce 213 

159.  5 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół   
im. Jana Kochanowskiego 
Stowięcino 37 
76-220 Główczyce 

160.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
Podgrodzie 56a 
39-200 Dębica 

161.  5 
Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej 
ul. ks. Kalinowskiego 212/1 
39-312 Żarówka 

162.  5 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych 
Mąkolice 96 
95-015 Głowno 

163.  5 
Szkoła Podstawowa  
Łobdowo 6 
87-207 Dębowa Łąka 

164.  5 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
82-450 Stary Dzierzgoo 4 

165.  5 
Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Józefa Waląga 
Koźliny 50 
83-022 Suchy Dąb 

166.  5 
Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 1 
77-141 Borzytuchom 
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167.  5 
Szkoła Podstawowa  
Stępocice 4 
28-440 Działoszyce 

168.  5 
Szkoła Podstawowa  
Mójcza 9 
 26-021 Daleszyce 

169.  5 
Szkoła Podstawowa  
Rykoszyn 124 
26-065 Piekoszów 

170.  5 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
Stare Budkowice  
ul. Wołczyoska 14 
46-030 Murów 

171.  5 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Ks. Jana Dzierżona 
ul. Kolejowa 9 
46-037 Karłowice 

172.  5 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków 
Trzemeszno Lubuskie 
ul. Poznaoska 63 
69-200 Sulęcin 

173.  5 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
Białków 72 
69-108 Cybinka 

174.  5 
Szkoła Podstawowa w Sławcu 
ul. Długa 22 
18-414 Nowogród 

175.  6 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  
ul. Krakowska 76 
26-400 Przysucha 

176.  6 
Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego 
ul. Młodych Energetyków 24 
59-916 Bogatynia 

177.  6 
Szkoła Podstawowa nr 137 
ul. F. Wrobela 79 
30-798 Kraków 

178.  6 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Węglowskiego 
ul. Rynek 9 
39-120 Sędziszów Małopolski 

179.  6 
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrooców Kępy Oksywskiej 
ul. Wiczlioska 93 
81-577 Gdynia 

180.  6 
Szkoła Podstawowa nr 141 im. generała Mariusza Zaruskiego 
ul. Zakładowa 35 
92-402 Łódź 
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NARZĘDZIA BADAWCZE  

 
Załącznik 7. KWESTIONARIUSZ OPISU UCZNIA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
Załącznik 8a. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA (badanie pilotażowe) 

 
Załącznik 8b. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA (badanie zasadnicze) 

 
Załącznik 9a. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELA (badanie pilotażowe) 

 
Załącznik 9b. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELA (badanie zasadnicze) 

 
Załącznik 10a. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA DYREKTORA SZKOŁY (badanie 
pilotażowe) 

 
Załącznik 10b. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA DYREKTORA SZKOŁY (badanie 
zasadnicze) 
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Załącznik 11. OPIS AUTORSKICH KWESTIONARIUSZY STOSOWANYCH W BADANIU 
PODŁUŻNYM 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANIA 

Badanie dotyczące trafności Edukacyjnej Wartości Dodanej (w skrócie EWD) jest jednym z 
głównych celów projektu dotyczącego rozwoju metodologii szacowania tego wskaźnika. Dane 
zebrane podczas tego badania pozwolą nam sprawdzid nasze dotychczasowe założenia dotyczące 
EWD, oraz lepiej zrozumied uwarunkowania wpływające na wyniki egzaminów zewnętrznych. 

Cały dokument ma za zadanie w krótkiej formie przybliżyd najważniejsze elementy badania. 
Poniżej zostaną przedstawione schemat badania, ogólne cele badania, zarys jego planowanego 
przebiegu, oraz skrócony opis kwestionariuszy. 

 

SCHEMAT BADANIA 

Badaniem zostaną objęci dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie z wylosowanych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Zostanie zastosowane losowanie warstwowo-zespołowe. W 
każdej wylosowanej szkole zostanie wylosowana klasa, gdzie zostaną zbadani wszyscy uczniowie 
oraz ich rodzice. W wylosowanych szkołach zostaną także zbadani nauczyciele i dyrektorzy. 

Każda z badanych grup będzie miała nieco odmienny zestaw narzędzi badawczych. Dyrektorzy 
szkół i nauczyciele będą odpowiadad na pytania, umieszczone w stworzonym specjalnie dla celów 
tego badania kwestionariuszem. Uczniowie, oprócz wypełnienia przygotowanego przez zespół 
kwestionariusza (uczniowie gimnazjów), będą także uczestniczyd w badaniu inteligencji, oraz 
wypełniad testy pozwalające na ocenę jakości nauczania w szkołach, alternatywne dla egzaminów 
zewnętrznych. Rodzice uczniów biorących udział w badaniu będą proszeni o wypełnienie 
przygotowanego dla nich kwestionariusza. Opis kwestionariuszy stworzonych dla celów tego 
badania oraz pozostałych narzędzi badawczych znajduje się w dalszej części opracowania. 

 

Narzędzia badawcze dla poszczególnych grup biorących udział w badaniu prezentują się 
następująco: 

1) uczeo: test Matryc Ravena, testy osiągnięd szkolnych, kwestionariusz stworzony przez 
zespół do badania charakterystyk indywidualnych i rodzinno-środowiskowych, oraz 
kwestionariusz do badania uwarunkowao szkolnych; 

2) rodzic ucznia: kwestionariusz stworzony przez zespół do badania charakterystyk rodzinno-
środowiskowych, oraz kwestionariusz do badania uwarunkowao szkolnych; 

3) nauczyciel: kwestionariusz stworzony przez zespół do badania uwarunkowao szkolnych 
oraz opinii o systemie egzaminów zewnętrznych; 

4) dyrektor szkoły: kwestionariusz stworzony przez zespół do badania uwarunkowao 
szkolnych oraz opinii o systemie egzaminów zewnętrznych. 

W tym opracowaniu zostaną przedstawione tylko te kwestionariusze, które zostały opracowane 
przez zespół dla pierwszej fazy badania, która planowo ma odbyd się w roku szkolnym 2009/2010. 
Są to kwestionariusz charakterystyk indywidualnych i rodzinno-środowiskowych dla ucznia 
gimnazjum, kwestionariusz charakterystyk rodzinno-środowiskowych dla rodzica, kwestionariusz 
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do badania uwarunkowao szkolnych oraz opinii o systemie egzaminów zewnętrznych dla 
nauczyciela i dyrektora. 

Badanie będzie miało charakter podłużny (panel). Oznacza to, iż planujemy zbadad tą samą próbę 
kilka razy w ciągu trwania badania, w pewnych odstępach czasowych. Ramy czasowe badania są 
określone przez długośd trwania edukacji w danym typie szkoły. Naszą podstawową grupą 
badawczą są uczniowie rozpoczynający edukację w danej szkole w pierwszej klasie w 2009 roku. 
W szkole podstawowej badanie będzie więc trwało 6 lat, w gimnazjum 3 lata. Dokładne ramy 
czasowe badania oraz momenty, w czasie których planujemy dokonad kolejnych pomiarów i 
rodzaj stosowanych wtedy narzędzi, zawierają tabele znajdujące się w aneksie. 

 

CELE BADANIA 

Badanie ma trzy główne cele: 

1) Sprawdzenie trafności metody EWD za pomocą niezależnych od wyników egzaminów miar 
jakości nauczania. 

Uczniowie biorący udział będą rozwiązywad testy osiągnięd szkolnych, w kilku momentach 
swojej nauki szkolnej. Dla uczniów szkół podstawowych przewidziano trzy takie pomiary, dla 
uczniów szkół gimnazjalnych dwa. Następnie wyniki tych testów posłużą do zbudowania 
modelu regresji, metodą analogiczną jak używaną przy obliczaniu EWD dla szkoły opartego na 
wynikach egzaminu. Główną zmienną zależną jest tutaj wynik egzaminu zewnętrznego, 
pisanego przez uczniów na koniec danego typu szkoły, głównymi zmiennymi niezależnymi 
będą wyniki pomiarów jakości nauczania alternatywnych dla egzaminów zewnętrznych 
przeprowadzanych w Polsce. Jeśli wyniki obu analiz będą zbliżone (silnie skorelowane), 
będziemy mogli przyjąd, iż metoda EWD używająca wyników egzaminów zewnętrznych oraz 
hierarchicznego modelowania liniowego jest dobrą metodą do opisu efektywności kształcenia 
w polskim systemie oświaty. 

Testy które zostaną użyte do pomiaru umiejętności uczniów, alternatywne do egzaminów 
zewnętrznych, będą różnid się od siebie w szkole podstawowej i gimnazjum. Testy dla uczniów 
szkół podstawowych zostaną przygotowane specjalnie dla celów tego badania. Uczniowie 
będą je rozwiązywad trzykrotnie – pod koniec I klasy, pod koniec  III klasy oraz pod koniec 
klasy IV. Testy zostaną dopasowane do umiejętności i wiedzy którą dzieci powinny posiadad 
na dany etap edukacji, w którym zostaną zastosowane. Uczniowie gimnazjum będą 
rozwiązywad testy oparte na zadaniach z badao PISA. Będą je rozwiązywad w dwóch 
momentach swojej edukacji w gimnazjum – pod koniec pierwszej i drugiej klasy. 

2) Zdobycie wiedzy o związku czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych z 
wynikami nauczania. 

Wiedza taka, oprócz waloru poznawczego, pozwoli nam na sprawdzanie wpływu wyżej 
wymienionych czynników także na efektywnośd nauczania, a przez to na opracowywanie 
lepszych metod szacowania EWD. Głównym czynnikiem indywidualnym, który będzie badany, 
jest inteligencja uczniów. Jej pomiar zostanie dokonany za pomocą Testu Matryc Ravena. 
Posiada on szereg cech, które zadecydowały o jego użyciu – przede wszystkim posiada wersje 
przeznaczone do badania osób w różnym wieku (dzięki czemu inteligencja będzie mierzona 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie tej samej koncepcji), oraz 
możliwośd przeprowadzania go audytoryjnie (co zmniejsza koszty badania i ułatwia znacznie 
jego przeprowadzanie). Czynniki środowiskowe i szkolne zostaną zbadane przez narzędzia 
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badawcze, stworzone przez zespół badawczy. Dokładny opis badanych zmiennych znajduje się 
poniżej, wraz z opisem kwestionariuszy które zostaną użyte w badaniu. 

3) Monitorowanie opinii dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych. 

W badaniu ważną częśd stanowi zbadanie opinii uczestników systemu egzaminacyjnego 
o samym systemie. W kwestionariuszach kierowanych do dyrektorów, nauczycieli, rodziców 
i uczniów (czyli wszystkich badanych grup) znajdują się pytania, które mają pozwolid na opis 
postaw dotyczących egzaminów zewnętrznych, wiedzy i opinii o nim. Tego rodzaju czynniki 
mogą byd ważne w zrozumieniu zróżnicowania podejścia różnych aktorów edukacyjnych do 
egzaminów, i pośrednio wyjaśnid, przynajmniej w części, wyniki egzaminacyjne. Mają także 
walor czysto sondażowy. 

 

OPIS KWESTIONARIUSZY 

Kwestionariusze dla poszczególnych grup respondentów zostały pomyślane w taki sposób, by 
wzajemnie się uzupełniały. Dlatego należy pamiętad, że w ostatecznym rozrachunku będą one 
analizowane wspólnie – w ten sposób mogą pozwolid na zebranie jak największej informacji o 
szkole, dzięki czemu mamy nadzieję że uda się nakreślid w miarę pełny obraz jej funkcjonowania 
w interesujących nas aspektach. Krótko mówiąc, trzeba pamiętad o fakcie że każdy z 
prezentowanych kwestionariuszy jest częścią większej całości, która ma pomóc nam odpowiedzied 
na pytanie, jakie grupy czynników wpływają na efektywną naukę w szkołach, oraz bezpośrednio 
na wyniki egzaminacyjne. 

Należy także pamiętad, że badanie którego częścią są opisywane kwestionariusze, jest pomyślane 
jako badanie podłużne. Częśd informacji zebranych w jego trakcie w początkowej fazie zostanie 
wykorzystane dopiero w dalszym toku badao – niektóre ze zmiennych będą w pełni użyteczne po 
skooczeniu szkoły i uzyskaniu wyników egzaminu zewnętrznego przez uczniów, którzy rozpoczną 
naukę w szkole w roku rozpoczęcia badania. 

Poniżej zostaną opisane następujące kwestionariusze, użyte w pierwszej fazie badao (rok szkolny 
2009/2010): 

1) Dla szkoły podstawowej: 
a. Kwestionariusz przeznaczony dla dyrektora szkoły podstawowej 
b. Kwestionariusz przeznaczony dla nauczyciela szkoły podstawowej 
c. Kwestionariusz przeznaczony dla rodzica ucznia szkoły podstawowej 

2) Dla gimnazjum 
a. Kwestionariusz przeznaczony dla dyrektora gimnazjum 
b. Kwestionariusz przeznaczony dla nauczyciela gimnazjum 
c. Kwestionariusz przeznaczony dla rodzica ucznia gimnazjum 
d. Kwestionariusz przeznaczony dla ucznia gimnazjum 
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KWESTIONARIUSZE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

KWESTIONARIUSZ PRZEZNACZONY DLA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Kwestionariusz skierowany dla dyrektorów szkoły podstawowej biorących udział w badaniu ma 
zasadniczo na celu sprawdzid, co sądzą oni na temat systemu egzaminów zewnętrznych, w jaki 
sposób wykorzystują wyniki egzaminów w pracy swoich szkół, oraz stopieo wpływu egzaminów na 
pracę szkoły. Zasadniczo są to elementy które należą do monitoringu postrzegania systemu 
egzaminów zewnętrznych w polskiej oświacie, jednak częśd pytao dotyczy także kwestii 
wykorzystywania wyników egzaminów w szkołach i jako taka może byd bezpośrednio użyteczna w 
badaniach nad EWD. 

 

BLOK A. OGÓLNE OPINIE O EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH 

Blok A, zgodnie z nazwą, zawiera pytania o ogólne opinie o egzaminach zewnętrznych. Zadawane 
w nim pytania mają za zadanie zidentyfikowad stosunek badanych do różnych typów egzaminów 
zewnętrznych, zdawanych przez uczniów w polskich szkołach. Są to w większości pytania 
zamknięte, jednak zdecydowaliśmy się także na dwa pytania otwarte, dzięki którym mamy 
nadzieję pogłębid naszą wiedzę o postrzeganiu zalet i wad egzaminów przez dyrektorów badanych 
szkół. 

Oprócz ogólnych pytao dotyczących egzaminów, pytamy dyrektorów szkół bardziej szczegółowo 
o egzamin, którym kooczy się zarządzana przez nich szkoła. Są oni proszeni o ocenę egzaminu ze 
względu na kilka kryteriów, które wydają się mied kluczowe znacznie: organizację egzaminu i 
jakośd zadao. 

Ostatni zestaw pytao w tym bloku dotyczy postaw, jakie mają badani w stosunku do różnych 
aspektów egzaminów. Pytania te zostały przygotowane zgodnie ze schematem likertowskim – 
badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do różnych opinii, opisujących zróżnicowane sądy 
dotyczące egzaminów, zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Sądzimy, że ten sposób badania 
pozwoli nam określid postawę dyrektorów w stosunku do egzaminów zewnętrznych. 

Pytania w tym bloku pozwolą na określenie ogólnej postawy badanych w stosunku do egzaminów 
zewnętrznych. Zostaną one w późniejszym etapie zestawione z pozostałymi zmiennymi w 
uzyskanymi w badaniu, głównie sposobem wykorzystania wyników egzaminów, z którymi w jakiś 
sposób szkoła ma do czynienia, oraz z wynikami egzaminacyjnymi szkoły i jej efektywnością 
mierzoną EWD. 

 

BLOK B. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO SZKOŁY 

Blok zawiera pytania dotyczące sposobów rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Badani proszeni 
są w nim o wskazanie, jakie kryteria brane są pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły uczniów z 
poza rejonu. W bloku znajdują się także pytania pozwalające na wyliczenie liczby osób przyjętej do 
szkoły z poza rejonu jej działalności. 
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BLOK C. PRÓBNY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Blok dotyczy próbnych sprawdzianów przeprowadzanych w szkole. Są w nim dwa pytania – 
pierwsze z nich dotyczy  ilości przeprowadzonych tego typu testów, drugie źródła z którego one 
pochodziły. 

Przeprowadzanie próbnych testów może byd ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost 
wyników uzyskiwanych na egzaminie zewnętrznym, dlatego istotne jest by posiadad dane 
dotyczące skali tego zjawiska. 

 

BLOK D. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY 

Blok D dotyczy wykorzystania wyników egzaminu kooczącego badany typ szkoły w codziennej, 
dydaktycznej pracy szkoły. Dyrektorzy są proszeni o określenie, czy dane działanie jest obecne w 
ich szkole. W sytuacji gdy w ich szkole przeprowadzane są takie analizy, zwracamy się do 
badanych by wskazali kto jest w szkole odpowiedzialny za przeprowadzanie i prezentowanie tego 
typu analiz na forum rady pedagogicznej. Pytani są także o źródło materiałów, które 
wykorzystywane są w analizie wyników egzaminu gimnazjalnego w szkole. 

Pytania w tym bloku mogą pomóc nam stwierdzid, czy wykorzystywanie wyników egzaminów 
w pracy szkoły wpływa w jakiś sposób na wyniki egzaminów zewnętrznych, oraz na wartośd EWD. 

 

BLOK E. WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DO 
ZEWNĘTRZNEJ OCENY PRACY SZKOŁY 

W bloku E dyrektorzy mają się odnieśd do kwestii związanych z wykorzystywaniem egzaminów 
zewnętrznych w ewaluacji ich szkoły wykonywanej przez podmioty zewnętrzne. Dyrektorzy mają 
wskazad, czy sprawdzian pozwala ocenid pracę szkół, oraz w krótkiej wypowiedzi pisemnej 
uzasadnid swoją odpowiedź. W tym bloku dyrektorzy proszeni są także o określenie, w jakim 
stopniu wyniki ich szkoły na egzaminie zewnętrznym liczą się podczas oceny pracy ich szkoły przez 
organy nadzorujące i prowadzące, oraz na co ich zdaniem mogą wpłynąd. 

Ostatnie pytania w tym bloku dotyczą edukacyjnej wartości dodanej. Dyrektorzy mają określid 
stopieo znajomości tego pojęcia, źródła informacji na jego temat oraz ocenid jego użytecznośd. 

Pytania w tym bloku pomogą określid stosunek dyrektorów szkół podstawowych do ewaluacji 
dokonywanej przez zewnętrznie podmioty na podstawie wyników egzaminów. Kwestie związane 
z wykorzystaniem w szkole miary EWD zostaną zderzone z wartościami EWD – pozwolą na 
stwierdzenie, czy analizy szkolne z wykorzystaniem EWD zwiększają jej efektywnośd nauczania. 

 

BLOK F METRYCZKA 

Ostatni blok zawiera standardowe pytania metryczkowe. Dyrektorzy pytani są płed, wiek, staż 
pracy w oświacie (oba pytania z odpowiedziami w postaci kategorii) oraz na stanowisku dyrektora 
szkoły podstawowej (ogółem i badanego gimnazjum). Pytamy także o nauczany przedmiot, oraz o 
to czy posiada on lub nie status egzaminatora. Odpowiedzi zabrane dzięki tym pytaniu mogą 
pomóc nam stwierdzid, czy dany zestaw cech dyrektora jest w jakiś sposób związany z 
efektywnością nauczania mierzoną EWD lub stosunkiem do oraz postrzeganiem systemu 
egzaminów zewnętrznych w Polsce. 
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KWESTIONARIUSZ PRZEZNACZONY DLA NAUCZYCIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Kwestionariusz skierowany dla nauczycieli szkół podstawowych biorących udział w badaniu ma 
zasadniczo na celu sprawdzid, co sądzą oni na temat systemu egzaminów zewnętrznych, stopieo 
wpływu egzaminów na pracę szkoły w której pracują, oraz w jaki sposób wykorzystują wyniki 
egzaminów w swojej codziennej pracy dydaktycznej. Dominują zasadniczo dwa elementy: 
monitoring postrzegania systemu egzaminów zewnętrznych w polskiej oświacie oraz 
wykorzystywania wyników egzaminów w pracy z uczniami. Obie te kwestie są istotne dla 
zrozumienia zróżnicowania wyników egzaminów oraz efektywności nauczania w szkołach i 
pomiędzy nimi. 
 

BLOK A. OGÓLNE OPINIE O EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH 

Blok A, zgodnie z nazwą, zawiera pytania o ogólne opinie o egzaminach zewnętrznych. Zadawane 
w nim pytania mają za zadanie zidentyfikowad stosunek badanych do różnych typów egzaminów 
zewnętrznych, zdawanych przez uczniów w polskich szkołach. Są to w większości pytania 
zamknięte, jednak zdecydowaliśmy się także na dwa pytania otwarte, dzięki którym mamy 
nadzieję pogłębid naszą wiedzę o postrzeganiu zalet i wad egzaminów przez nauczycieli badanych 
szkół. 

Oprócz ogólnych pytao dotyczących egzaminów, nauczyciele są proszeni o ocenę egzaminu ze 
względu na kilka kryteriów, które wydają się mied kluczowe znacznie: organizację egzaminu i 
jakośd zadao. 

Ostatni zestaw pytao w tym bloku dotyczy postaw, jakie mają badani w stosunku do różnych 
aspektów egzaminów. Pytania te zostały przygotowane zgodnie ze schematem likertowskim – 
badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do różnych opinii, opisujących zróżnicowane sądy 
dotyczące egzaminów, zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Sądzimy, że ten sposób badania 
pozwoli nam określid postawę dyrektorów w stosunku do egzaminów zewnętrznych. 

Pytania w tym bloku pozwolą na określenie ogólnej postawy badanych w stosunku do egzaminów 
zewnętrznych. Zostaną one w późniejszym etapie zestawione z pozostałymi zmiennymi w 
uzyskanymi w badaniu, głównie sposobem wykorzystania wyników egzaminów, z którymi w jakiś 
sposób szkoła ma do czynienia, oraz z wynikami egzaminacyjnymi szkoły i jej efektywnością 
mierzoną EWD. 
 

BLOK B. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Blok B dotyczy wykorzystania wyników egzaminu kooczącego badany typ szkoły w codziennej, 
dydaktycznej pracy szkoły. Nauczyciele są proszeni o określenie, czy ich zdaniem wyniki 
sprawdzianu dają miarodajną informację o uczniach, oraz czy ich analiza wpływa na metody 
dydaktyczne używane podczas lekcji z uczniami. 

Pytania w tym bloku mogą pomóc nam stwierdzid, czy wykorzystywanie wyników egzaminów 
w pracy szkoły wpływa w jakiś sposób na wyniki egzaminów zewnętrznych, oraz na wartośd EWD. 
 

BLOK C. WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DO 
OCENY PRACY SZKOŁY 

W bloku C nauczyciele mają ocenid, czy ich zdaniem sprawdzian pozwala ocenid pracę szkół, oraz 
w krótkiej wypowiedzi pisemnej uzasadnid swoją odpowiedź. W tym bloku nauczyciele proszeni są 
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także o określenie, w jakim stopniu wyniki ich szkoły na egzaminie zewnętrznym liczą się podczas 
oceny pracy ich szkoły przez organy nadzorujące i prowadzące, oraz na co ich zdaniem mogą 
wpłynąd. 

Ostatnie pytania w tym bloku dotyczą edukacyjnej wartości dodanej. Badani mają określid stopieo 
znajomości tego pojęcia, źródła informacji na jego temat oraz ocenid jego użytecznośd. 

Pytania w tym bloku pomogą określid stosunek badanych do ewaluacji dokonywanej przez 
zewnętrznie podmioty na podstawie wyników egzaminów. Kwestie związane z wykorzystaniem 
w szkole miary EWD zostaną zderzone z wartościami EWD – pozwolą na stwierdzenie, czy analizy 
szkolne z wykorzystaniem EWD zwiększają jej efektywnośd nauczania. 
 

BLOK D. METRYCZKA 

Ostatni blok zawiera standardowe pytania metryczkowe. Nauczyciele są pytani o płed, wiek, staż 
pracy w oświacie (oba pytania z odpowiedziami w postaci kategorii). Pytamy także o nauczany 
przedmiot, oraz o to czy posiada on lub nie status egzaminatora. Odpowiedzi zabrane dzięki tym 
pytaniu mogą pomóc nam stwierdzid, czy dany zestaw cech nauczyciela jest w jakiś sposób 
związany z efektywnością nauczania mierzoną EWD lub stosunkiem do oraz postrzeganiem 
systemu egzaminów zewnętrznych w Polsce. 
 

KWESTIONARIUSZ PRZEZNACZONY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Kwestionariusz, który został stworzony na potrzeby badania uczniów gimnazjów, zasadniczo ma 
na celu zebranie informacji dotyczących środowiska społecznego i rodzinnego uczniów, 
wcześniejszej ścieżki edukacyjnej uczniów oraz ich osiągnięd szkolnych, motywów wyboru szkoły 
gimnazjalnej, oraz opinii o systemie egzaminacyjnym. 
 

BLOK A. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA 

W pierwszym bloku kwestionariusza znajdują się pytania dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia. 
Znajdują się tam pytania metryczkowe dotyczące dziecka, które pozwalają na określenie wieku 
dziecka, posiadania rodzeostwa, miejsca zamieszkania – są to pytania pozwalające na opis 
strukturalny rodziny dziecka. W tym bloku znajdują się także pytania pozwalające na stworzenie 
indeksu posiadanych dóbr materialnych (pytanie A8) oraz postrzeganego kapitału kulturowego 
(pytanie A9). 

Zebrane dane będą następnie użyte w celu wzbogacenia naszej wiedzy dotyczącej uwarunkowao 
wyników egzaminów. Za ich pomocą sprawdzimy, czy sytuacji rodzinna wpływa, oraz jeśli tak to w 
jaki sposób, na osiągnięcia szkolne mierzone testami egzaminacyjnymi. 

 

BLOK B SYTUACJA ZAWODOWA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA 

Opisywany blok pytao dotyczy kwestii pomiaru pozycji społecznej rodziców badanych uczniów. 
Zakładamy, że w tej sytuacji pozycja społeczna ucznia jest tożsama z pozycją społeczną jego 
rodziców. Schemat zadanych pytao jest w większości bardzo zbliżony do sposobu badania pozycji 
społecznej stosowanej w badaniach PISA, i jest zgodny ze standardami pomiaru tego rodzaju 
zmiennych. Dla każdego z rodziców zbierane są informacje, które pozwolą na obliczenie 
wskaźników ISEI (International Socioeconomic Index), Międzynarodową Standardową Skalę 
Prestiżu Zawodów (skrót angielski brzmi SIOPS), a także klasyfikację EGP. Podstawą dla stworzenia 
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tego rodzaju wskaźników będzie dokładnie zbadana sytuacja zawodowa respondenta, gdzie 
kluczowym jest pytanie o zawód wykonywany przez osoby badane. Zostanie on następnie 
zakodowany zgodnie ze standardem International Standard Classification of Occupations (ISCO). 
Następnie, przy wykorzystaniu dodatkowych pytao dotyczących stosunku własności do miejsca 
pracy oraz zależności władzy tam panujących, pozwala to na wyliczenie wyżej wymienionych 
wskaźników. 

Oprócz rodziców respondenta, zostaną zebrane także podobne dane dotyczące dziadka ucznia 
biorącego udział w badaniu ze strony ojca, pozwalające na zmierzenie pozycji społecznej rodziny 
także dwa pokolenia wstecz (w stosunku do badanego ucznia). 

Informacje zebrane w badaniu są jednymi z kluczowych dla całości badania. Miejsce w pozycji 
społecznej często wskazuje się jako jedno z ważniejszych uwarunkowao osiągnięd szkolnych. 
Dobrze zmierzona pozycja społeczna, zderzona następnie z wynikami testów egzaminacyjnych 
(zarówno pochodzących z systemu egzaminacyjnego, jak i od niego niezależnych) pozwoli nam 
stwierdzid, czy jest tak w istocie. 
 

BLOK C. DROGA EDUKACYJNA: PRZEDSZKOLE – SZKOŁA PODSTAWOWA 

Blok dotyczy wcześniejszej edukacji uczniów. W jego ramach zostaną zebrane dane dotyczące 
momentu rozpoczęcia nauki w systemie edukacyjnym (kwestie uczęszczania do przedszkola) oraz 
przebiegu edukacji w zerówce. W tym bloku znajdą się także pytania o motywy wyborów szkoły 
podstawowej dla dzieci. 

Oprócz pytao dotyczących przebiegu kariery edukacyjnej uczniów, w bloku znajdują się pytania 
dotyczące opinii rodziców o systemie egzaminów zewnętrznych. 

Droga edukacyjna ucznia, jak i jego wcześniejsze osiągnięcia szkolne są ważnymi kwestiami nie 
tylko w zrozumieniu uwarunkowao jego późniejszych osiągnięd edukacyjnych. Wraz z kwestiami 
dotyczącymi wyborów szkół, stanowią one ważne informacje dotyczące wpływu systemu 
egzaminacyjnego na funkcjonowanie wyborów szkoły przez rodziców. 
 

BLOK D. INFORMACJE O OSOBIE WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ 

Pytania w tym bloku pozwolą na zidentyfikowanie, który z rodziców bądź opiekunów dziecka 
wypełniał kwestionariusz. Zebrane zostaną w nim podstawowe pytania metryczkowe dotyczące 
tej osoby. 

 

KWESTIONARIUSZE DLA GIMNAZJUM 

 

*…+  
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ANEKS 

Tabela 1. Przebieg czasowy badania panelowego w szkole podstawowej 

Wydarzenie Narzędzie badawcze Osoby badane Termin 

Badanie uwarunkowao indywidualnych 
uczniów, Badanie uwarunkowao 
rodzinnych uczniów, badanie inteligencji 
uczniów, badanie nauczycieli, badanie 
dyrektorów szkół 

Kwestionariusze przygotowane 
przez zespół, test Matryc Ravena 

uczniowie, 
rodzice, 
nauczyciele, 
dyrektorzy szkół 

 

I. badanie osiągnięd szkolnych, koniec I 
klasy 

Testy przygotowane przez zespół uczniowie  

Badanie środowiska szkolnego w tym 
jakościowe studia przypadków 
efektywności nauczania 

Kwestionariusz przygotowany przez 
zespół (narzędzie w przygotowaniu, 
nie zostało omówione powyżej) 

uczniowie, 
nauczyciele, 
dyrektorzy szkół 

 

II. badanie osiągnięd szkolnych, koniec 
III klasy 

Testy przygotowane przez zespół uczniowie  

III. badanie osiągnięd szkolnych, koniec 
klasy IV 

Testy przygotowane przez zespół uczniowie  

Badanie środowiska szkolnego w tym 
jakościowe studia przypadków 
efektywności nauczania  

Kwestionariusz przygotowany przez 
zespół (narzędzie w przygotowaniu, 
nie zostało omówione powyżej) 

uczniowie, 
nauczyciele, 
dyrektorzy szkół 

 

Badanie uwarunkowao indywidualnych 
związanych z sytuacją egzaminacyjną 

Kwestionariusz przygotowany przez 
zespół (narzędzie w przygotowaniu, 
nie zostało omówione powyżej) 

uczniowie  

Powtórne badanie charakterystyk 
indywidualnych uczniów, oraz 
uwarunkowao rodzinnych uczniów 

Kwestionariusz przygotowany przez 
zespół, ten sam który został użyty 
podczas pierwszego badania 

uczniowie, 
rodzice, 

 

 

Tabela 2. Przebieg czasowy badania panelowego w gimnazjum 

*…+ 

Opracowanie: 
Przemysław Majkut 
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LISTY ZAPOWIEDNIE 

 
Załącznik 12a. LIST DO DYREKTORA SZKOŁY (badanie pilotażowe)  
 

Warszawa, 30 grudnia 2009 r. 
 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr …. 
im. ……………………..… 
ul. …………………………  
00-000 …………………. 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor, 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
od kilku lat Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego badania pozwalające na opracowanie wskaźnika 
efektywności nauczania szkół. Porównanie wyników uczniów z dwóch kolejnych 
egzaminów pozwala określid tzw. edukacyjną wartośd dodaną (EWD). Od roku 2006 EWD 
swojej szkoły mogą obliczad dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów. Ogłaszane są też tzw. 
trzyletnie wskaźniki EWD dla wszystkich szkół gimnazjalnych w kraju. Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem wskaźnika EWD dla szkół podstawowych. Niezbędnym 
warunkiem realizacji tego projektu są badania osiągnięd uczniów od chwili podjęcia ich 
nauki w szkole, powtarzane kilkakrotnie, aż do momentu ukooczenia przez dziecko szkoły 
podstawowej. Więcej informacji o EWD oraz niniejszym badaniu można znaleźd na stronie 
www.ewd.edu.pl.  

Miło mi poinformowad, iż kierowana przez Panią/Pana szkoła została wylosowana do 
przeprowadzenia niezmiernie ważnych dla tego projektu badao pilotażowych. Będą one 
realizowane w styczniu br. w szkołach w całym kraju przez Instytut Badania Rynku i Opinii 
Publicznej SMG/KRC Poland-Media SA. Badania te polegają na przeprowadzeniu ankiet 
wśród nauczycieli: kształcenia zintegrowanego (bez nauczycieli klas zerowych), języka 
polskiego, matematyki i przyrody, a także wśród rodziców uczniów z wybranych do 
badania klas I (tj. z jednego lub dwóch oddziałów). O wypełnienie krótkiej ankiety 
związanej z pracą szkoły proszeni są także dyrektorzy szkoły.  

Niezmiernie liczę na to, iż wyrazi Pani/Pan zgodę na realizację tych badao w szkole, którą 
Pani/Pan kieruje. W załączeniu przekazujemy list Pani Minister Katarzyny Hall, która nie 
tylko wspiera naszą prośbę, ale też z zainteresowaniem czeka na wyniki badao, które 
m.in. dzięki Pani/Pana zaangażowaniu uda nam się zgromadzid.  

Potwierdzając zgodę na przeprowadzenie badao, proszę o przekazanie załączonego do 
niniejszego listu podpisanego formularza zgody przedstawicielowi SMG/KRC, który 
niebawem nawiąże z Panią/Panem kontakt.  
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Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie dane uzyskane podczas badao będą użyte jedynie 
do statystycznych analiz porównawczych oraz że pozostaną poufne. Wniosek o rejestrację 
bazy danych osobowych został zgłoszony do GIODO.  

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji, proszę o kontakt z koordynatorem 
badania p. Zofią Lisiecką (e-mail: zofia.lisiecka@cke.edu.pl, tel. 022 53 66 525). 

 
                   Z poważaniem – 

 
Koordynator projektu 

 
dr hab. Roman Dolata 

 
 
Załącznik 12b. LIST DO DYREKTORA SZKOŁY (badanie zasadnicze)  

 

Warszawa, 30 grudnia 2009 r. 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr …. 
im. ………………..……… 
ul. …………………………  
00-000 …………………. 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor, 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
od kilku lat Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego badania zmierzające do opracowania dobrych wskaźników efektywności 
nauczania. Prace specjalnie powołanego zespołu badawczego koncentrują się na rozwoju metody 
zwanej edukacyjną wartością dodaną. Metoda ta pozwala określad wkład szkoły w osiągnięcia 
szkolne uczniów. Od roku 2006 wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) swojej szkoły mogą 
obliczad dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów. Od 2009 roku ogłaszane są też tzw. trzyletnie 
wskaźniki EWD dla wszystkich szkół gimnazjalnych w kraju. Obecnie trwają prace nad 
wykorzystaniem metody EWD dla szkół podstawowych.  

Niezbędnym warunkiem realizacji tego projektu są badania osiągnięd uczniów od chwili podjęcia 
nauki w szkole, aż do momentu ukooczenia przez dziecko szkoły podstawowej. Badanie zostanie 
przeprowadzone w 180 szkołach podstawowych w całym kraju i będzie obejmowad sześcioletni 
cykl kształcenia. Rezultaty badao pozwolą lepiej poznad indywidualne, rodzinne i szkolne czynniki 
odpowiedzialne za wyniki egzaminacyjne uczniów. Wiedza ta umożliwi trafniej interpretowad 
wyniki egzaminacyjne zarówno przez same szkoły, jak i przez nadzór pedagogiczny. Rezultaty tego 
badania będą bardzo ważne dla polskiej oświaty. 
W ramach sześcioletniego badania uczniów szkół podstawowych przewiduje się przeprowadzenie 
następujących działao badawczych. 
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1. W pierwszym roku nauki uczniów w szkole podstawowej zebrane zostaną informacje  
o uwarunkowaniach rodzinnych, indywidualnych i szkolnych. Dane zostaną zebrane dzięki 
ankiecie dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, testowi uzdolnieo dla uczniów i 
kwestionariuszowi opisu dziecka wypełnianemu przez nauczyciela. 
2. W drugim roku nauki sprawdzone zostaną umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania i 
matematyki. 
3. W trzecim roku nauki w wybranych szkołach przeprowadzone zostaną pogłębiające badania 
metod nauczania. Na koniec klasy III ponownie zostaną przetestowane umiejętności uczniów w 
zakresie czytania, pisania i matematyki. 
4. Pod koniec czwartego roku nauki po raz trzeci zostaną sprawdzone osiągnięcia szkolne uczniów. 
5. W szóstym roku nauki zbadane zostaną uwarunkowania emocjonalne wpływające na radzenie 
sobie przez uczniów w sytuacjach egzaminacyjnych i powtórzone zostanie badanie uzdolnieo. 
Powtórzone zostaną również badania rodziców i nauczycieli pozwalające uzyskad informacje o 
uwarunkowaniach rodzinnych i szkolnych. Zbieranie informacji badawczych uwieoczy dołączenie 
wyników uczniów na sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej. 

Miło mi poinformowad, iż kierowana przez Panią/Pana szkoła została wylosowana do 
przeprowadzenia tych niezmiernie ważnego badania. Na zlecenie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej I etap badao w szkołach prowadzid będzie Instytut Badania Rynku i Opinii 
Publicznej SMG/KRC Poland-Media SA. Mam nadzieję, iż wyrazi Pani/Pan zgodę na realizację tych 
badao w szkole, którą Pani/Pan kieruje. W załączeniu przekazujemy list Pani Minister Katarzyny 
Hall, która doceniając znaczenie tych badao, wspiera naszą prośbę.   

Zespół badawczy zobowiązuje się ze swojej strony do przekazania szkole wyników pomiaru 
osiągnięd uczniów oraz raportów przedstawiających wyniki szkoły na tle wyników w całej próbie 
ogólnopolskiej.  

Badania zostaną poprzedzone uzyskaniem zgody od rodziców uczniów. Jednocześnie zapewniamy, 
że wszelkie dane uzyskane podczas badao będą użyte jedynie do statystycznych analiz 
porównawczych oraz że pozostaną poufne. Wniosek o rejestrację bazy danych osobowych został 
zgłoszony do GIODO. 

Potwierdzając zgodę lub jej brak na przeprowadzenie badao, proszę o przekazanie załączonego do 
niniejszego listu formularza przedstawicielowi SMG KRC, który niebawem nawiąże z Paostwem 
kontakt.  

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji, proszę o kontakt z koordynatorem badania p. 
Zofią Lisiecką (e-mail: zofia.lisiecka@cke.edu.pl, tel. 022 53 66 525). 
 

                                   Z poważaniem – 
 

Koordynator projektu 

 
dr hab. Roman Dolata 
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Załącznik 13. LIST DO RODZICÓW UCZNIA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
   

Warszawa, 30 grudnia 2009 r. 

Szanowni Paostwo. 

Od kilku lat Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego badania pozwalające na opracowanie wskaźnika 
efektywności nauczania szkół. Porównanie wyników uczniów z egzaminów zewnętrznych 
pozwala określid tzw. edukacyjną wartośd dodaną (EWD). Dzięki temu wskaźnikowi 
możemy dowiedzied się, jak wiele dana szkoła wnosi w rozwój swoich uczniów. 

Od roku 2006 EWD swojej szkoły mogą obliczad dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów. 
Ogłaszane są też tzw. trzyletnie wskaźniki EWD dla wszystkich szkół gimnazjalnych w 
kraju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wskaźnika EWD dla szkół 
podstawowych. Badaniami objęto 180 szkół w całym kraju. Będą one prowadzone 
systematycznie w latach 2009-2015. Przedsięwzięcie to zyskało aprobatę Ministra 
Edukacji, Pani Katarzyny Hall. Więcej informacji o EWD oraz niniejszym badaniu można 
znaleźd na stronie www.ewd.edu.pl 

Miło mi poinformowad, iż szkoła, do której uczęszcza Paostwa dziecko, została 
wylosowana do przeprowadzenia ww. badao. Na zlecenie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej w pierwszym kwartale 2010 r. przez Instytut Badania Rynku i Opinii 
Publicznej SMG/KRC Poland-Media SA. zostanie zrealizowany pierwszy etap badao w 
szkołach. 

Dla dalszego rozwoju EWD istotne jest zebranie informacji nie tylko o szkole i 
nauczycielach w niej uczących. Bardzo ważnym elementem są także informacje o 
uczniach, ich rodzinie i otoczeniu, a także o sytuacji społecznej, w jakiej się znajdują. Z 
tego powodu, oprócz ankiet kierowanych do dyrektora szkoły i nauczycieli, zespół 
badawczy przygotował pytania do rodziców uczniów. 

Ankieta kierowana do rodziców ma na celu uzyskanie informacji o szkole, do której 
uczęszcza dziecko, a także o sytuacji społeczno-ekonomicznej dziecka.  

Oprócz badao ankietowych, przewidziano badanie uzdolnieo uczniów, opis ich 
umiejętności, a także cykl badao osiągnięd szkolnych –  w II, III i IV klasie. Badania te  będą 
realizowane w szkole – pierwsze przez psychologa, następne zaś przez nauczycieli dziecka.  

Dopełnieniem badao jest połączenie informacji zebranych w opisanych powyżej 
ankietach, teście osiągnięd szkolnych i teście uzdolnieo z wynikami zdobytymi przez 
uczniów na sprawdzianie zewnętrznym, który przeprowadza się na zakooczenie VI klasy. 
Na tej podstawie będzie możliwe obliczenie wskaźnika EWD i ocenienie jego poprawności 
przy użyciu dostępnych danych. 

Wszelkie dane uzyskane podczas badao będą poufne i zostaną użyte tylko do stworzenia 
zbiorczych zestawieo statystycznych. W celu zagwarantowania poufności zebranych 
danych każdemu uczniowi zostanie nadany specjalny kod identyfikacyjny. Dane osobowe 
uczniów zostaną oddzielone od pozostałych danych i zarejestrowane zgodnie z procedurą 
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Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Baza danych osobowych 
została zgłoszona do GIODO. Dzięki takiej procedurze zbiory danych zebranych oraz 
opracowywanych w wyniku realizacji badania nie będą zawierały danych osobowych 
uczniów.  

Od powodzenia tych badao zależy dalszy rozwój prac nad wskaźnikiem efektywności 
nauczania w szkołach podstawowych. Dzięki temu wszyscy otrzymamy pełniejszą wiedzę 
o jakości nauczania w poszczególnych szkołach. Pozwoli to na usprawnienie pracy szkół, a 
w perspektywie na poprawę systemu nauczania w Polsce. 

W imieniu całego Zespołu Badawczego EWD zwracam się do Paostwa z prośbą o 
wyrażenie zgody na wzięcie udziału Paostwa dziecka w tym badaniu. Do niniejszego listu 
został dołączony formularz zgody na wzięcie udziału w badaniu. Jeśli wyrażają Paostwo 
zgodę, proszę o jego wypełnienie. Do listu została także dołączona ankieta kierowana do 
Paostwa. Po wypełnieniu formularza i ankiety proszę zapakowad oba dokumenty do 
koperty i przekazad za pośrednictwem Paostwa dziecka naszemu ankieterowi. 

Z góry dziękuję za pomoc w realizacji badania oraz za Paostwa szczere odpowiedzi na 
pytania zawarte w ankiecie. 

Jeśli potrzebują Paostwo dodatkowych informacji, proszę o kontakt z koordynatorem 
badania w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, p. Zofią Lisiecką (e-mail: 
zofia.lisiecka@cke.edu.pl, tel. 22 53 66 525). 

        Z poważaniem – 

Koordynator projektu 

 
dr hab. Roman Dolata 
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Załącznik 14. LIST DO KURATORA OŚWIATY   
Warszawa, 30 grudnia 2009 r. 

 
Sz. P. 
…………………………………….. 
…………… Kurator Oświaty 
 
 
Szanowna Pani Kurator, 
Szanowny Panie Kuratorze, 

od kilku lat Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego badania pozwalające na opracowanie wskaźnika 
efektywności nauczania szkół. Porównanie wyników uczniów z dwóch kolejnych 
egzaminów pozwala określid tzw. edukacyjną wartośd dodaną (EWD). Od roku 2006 EWD 
swojej szkoły mogą obliczad dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów. Ogłaszane są też tzw. 
trzyletnie wskaźniki EWD dla wszystkich szkół gimnazjalnych w kraju. Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem wskaźnika EWD dla szkół podstawowych. 

Chciałbym Panią/Pana poinformowad, iż w chwili obecnej Centralna Komisja 
Egzaminacyjna rozpoczyna realizację badao osiągnięd uczniów od chwili podjęcia ich nauki 
w szkole, powtarzane kilkakrotnie, aż do momentu ukooczenia przez dziecko szkoły. Będą 
one realizowane w losowo wybranych 180 szkołach podstawowych (w latach 2009-2015) i 
150 gimnazjach (w latach 2009-2012) na terenie całego kraju, w każdej z nich w jednym 
lub dwóch oddziałach szkolnych. 

Na powyższe badania składają się badania uzdolnieo oraz osiągnięd szkolnych uczniów, a 
także badania ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów wylosowanych 
szkół. Od powodzenia tych badao zależy dalszy rozwój prac nad wskaźnikiem 
efektywności nauczania – EWD. Zdobyte w ich trakcie informacje posłużą doskonaleniu 
wskaźnika. Dzięki temu wszyscy otrzymamy pełniejszą wiedzę o jakości nauczania w 
poszczególnych szkołach. Pozwoli to na usprawnienie pracy szkół, a w perspektywie na 
poprawę systemu nauczania w Polsce.  

Więcej informacji o badaniach znajdzie Pani/Pan w załączonym krótkim opisie. 
 
Z poważaniem – 
 
Koordynator projektu 

 
dr hab. Roman Dolata 
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Załącznik 15. LIST POLECAJĄCY MINISTER KATARZYNY HALL DO DYREKTORA SZKOŁY   
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FORMULARZE ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU  

 
Załącznik 16. FORMULARZ ZGODY DYREKTORA SZKOŁY 
 

 
FORMULARZ ZGODY NA PRZEPROWADZENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W LATACH 2010-2015  
BADAO UWARUNKOWAO OSIĄGNIĘD UCZNIÓW  

 

Pełna nazwa 
szkoły 

.................................................... Szkoła Podstawowa nr ........................... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
w .................................................................................................................. 

Adres szkoły kod pocztowy: .......................................................................................... 
miejscowośd: ............................................................................................. 
ul. ………………………………………………………………………………..…………………………. 
gmina: ........................................................................................................ 
województwo: ......................................................................................... 

Kontakt telefon:  

faks:  

e-mail:  

strona www. 

Imię i nazwisko 
dyrektora szkoły 

 

Liczba uczniów 
w szkole                   
w klasach 
pierwszych 

 

Liczba 
oddziałów  
na poziomie 
klasy pierwszej 

 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (właściwą odpowiedź proszę podkreślid)  
na przeprowadzenie w szkole w latach 2010-2015 badao uwarunkowao 
osiągnięd uczniów szkoły podstawowej. 
 
 
 
 
.................................................        .................................................  ................................................. 
 
      Podłużna pieczęd szkoły                               Data              Imienna pieczęd i podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik 17. FORMULARZ ZGODY RODZICA 
 
 
Nr szkoły: .................... (wypełnia ankieter) 
 
Nr identyfikacyjny ucznia: .................... (wypełnia ankieter) 
 

 
 

FORMULARZ ZGODY NA WZIĘCIE UDZIAŁU W BADANIU 
 
 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mego dziecka ................................................................. 

(imię i nazwisko, data urodzenia) w badaniu uwarunkowao osiągnięd szkolnych uczniów szkół 

podstawowych. Badanie jest zaplanowane na lata 2010-2015. Niniejsza zgoda obejmuje 

badanie uzdolnieo w klasie I i VI, opis przez wychowawcę klasy umiejętności szkolnych i 

społecznych ucznia w klasie I, sprawdzian osiągnięd szkolnych w klasie II, III i IV oraz 

badanie ankietowe ucznia w klasie VI, dotyczące szkolnych uwarunkowao osiągnięd.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na połączenie w przyszłości uzyskanych w ten sposób 

danych z wynikami sprawdzianu zewnętrznego, przeprowadzanego na zakooczenie VI 

klasy szkoły podstawowej. 

 
............................................................... 
         podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka 

........................................................................................................................ (imię i nazwisko) 

w związku z przeprowadzanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną badaniami 

uwarunkowao osiągnięd uczniów.  

 
 
 

............................................................... 
        podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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INFORMACJE O BADANIU 

 
Załącznik 18. INFORMACJA O BADANIU DLA RESPONDENTÓW  
 
 

Informacja o badaniu uwarunkowao osiągnięd szkolnych  

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

W styczniu 2010 roku rozpocznie się organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną a 
współfinansowane przez Unię Europejską badanie uwarunkowao wyników uzyskiwanych przez 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na egzaminach zewnętrznych. Badanie zostaną 
przeprowadzone w 180 szkołach podstawowych i 150 gimnazjach. Będzie obejmowad pełny cykl 
kształcenia - sześcioletni w szkołach podstawowych i trzyletni okres w gimnazjach.  

Rezultaty badao pozwolą lepiej poznad indywidualne, rodzinne i szkolne czynniki odpowiedzialne 
za wyniki egzaminacyjne uczniów. Wiedza ta umożliwi trafniej interpretowad wyniki 
egzaminacyjne zarówno przez same szkoły, jak i przez nadzór pedagogiczny. Pozwoli również 
rozwijad metody wykorzystania wyników egzaminacyjnych do oceny pracy szkół i lepiej planowad 
działania wspierające szkoły w doskonaleniu jakości nauczania. Rezultaty tego badania będą 
bardzo ważne dla polskiej oświaty. 

W ramach sześcioletniego badania uczniów szkół podstawowych przewiduje się przeprowadzenie 
następujących działao badawczych. 

1. W pierwszym roku nauki uczniów w szkole podstawowej zebrane zostaną informacje                             
o uwarunkowaniach rodzinnych, indywidualnych i szkolnych. Dane zostaną zebrane dzięki 
ankiecie dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz testowi uzdolnieo dla uczniów. 

2. W drugim roku nauki sprawdzone zostaną umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania i 
matematyki. 

3. W trzecim roku nauki w wybranych szkołach przeprowadzone zostaną pogłębiające badania 
metod nauczania. Na koniec klasy III ponownie zostaną przetestowane umiejętności uczniów  w 
zakresie czytania, pisania i matematyki. 

4. Pod koniec czwartego roku nauki po raz trzeci zostaną sprawdzone osiągnięcia szkolne uczniów. 

5. W szóstym roku nauki zbadane zostaną uwarunkowania emocjonalne wpływające na radzenie 
sobie przez uczniów w sytuacjach egzaminacyjnych i powtórzone zostanie badanie uzdolnieo. 
Powtórzone zostaną również badania rodziców i nauczycieli pozwalające uzyskad informacje o 
uwarunkowaniach rodzinnych i szkolnych. Zbieranie informacji badawczych uwieoczy dołączenie 
wyników uczniów na sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej. 

W ramach trzyletniego badania uczniów gimnazjów przewiduje się przeprowadzenie 
następujących działao badawczych. 

1. W pierwszym roku nauki uczniów w gimnazjum zebrane zostaną informacje o 
uwarunkowaniach rodzinnych, indywidualnych i szkolnych. Dane zostaną zebrane dzięki ankiecie 
dla rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz testowi uzdolnieo dla uczniów. Do bazy 
danych badawczych dołączone zostaną wyniki uczniów na sprawdzianie w VI klasie szkoły 
podstawowej. 
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2. W drugim roku nauki sprawdzone zostaną umiejętności uczniów w zakresie podstawowych 
umiejętności polonistycznych, matematycznych i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W 
wybranych szkołach przeprowadzone zostaną pogłębiające badania metod nauczania. 

3. W trzecim roku nauki zbadane zostaną uwarunkowania emocjonalne wpływające na radzenie 
sobie przez uczniów w sytuacjach egzaminacyjnych i powtórzone zostanie badanie uzdolnieo. 
Powtórzone zostaną również badania rodziców i nauczycieli pozwalające uzyskad informacje o 
uwarunkowaniach rodzinnych i szkolnych. Zbieranie informacji badawczych uwieoczy dołączenie 
wyników uczniów na egzaminie gimnazjalnym. 

Wszelkie dane uzyskane podczas badao będą poufne i zostaną użyte tylko do stworzenia 
zbiorczych zestawieo statystycznych. W celu zagwarantowania poufności zebranych danych 
każdemu uczniowi i nauczycielowi biorącemu u udział w badaniu zostanie nadany specjalny 
numer identyfikacyjny. Dzięki takiej procedurze zebrane dane nie będą zawierały danych 
osobowych. Dane te zostaną oddzielone i zarejestrowane zgodnie z procedurą Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 
Załącznik 19. INFORMACJA O BADANIU ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
www.ewd.edu.pl 
 

Badania uwarunkowao osiągnięć szkolnych  

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

Od kilku lat Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego badania zmierzające do opracowania dobrych wskaźników efektywności 
nauczania. Prace specjalnie powołanego zespołu badawczego koncentrują się na rozwoju metody 
zwanej edukacyjną wartością dodaną. Metoda ta pozwala określad wkład szkoły w osiągnięcia 
edukacyjne uczniów. Od roku 2006 wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) swojej szkoły 
mogą obliczad dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów. Od 2009 roku ogłaszane są też tzw. trzyletnie 
wskaźniki EWD dla wszystkich szkół gimnazjalnych w kraju. Obecnie trwają prace nad 
wykorzystaniem metody EWD dla szkół podstawowych.  

Niezbędnym warunkiem realizacji tego projektu są badania osiągnięd uczniów od chwili podjęcia 
nauki w szkole aż do momentu jej ukooczenia. W celu uzyskania danych dotyczących 
uwarunkowao wyników uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na 
egzaminach zewnętrznych, w styczniu 2010 roku rozpoczęto badania terenowe w wybranych 
losowo 180 szkołach podstawowych i 150 gimnazjach z całego kraju. Będą one prowadzone 
systematycznie w latach 2009-2015, obejmując pełny cykl kształcenia – sześcioletni w szkołach 
podstawowych i trzyletni w gimnazjach. Przedsięwzięcie to zyskało aprobatę Ministra Edukacji, 
Pani Katarzyny Hall.  

Rezultaty badao pozwolą lepiej poznad indywidualne, rodzinne i szkolne czynniki odpowiedzialne 
za wyniki egzaminacyjne uczniów. Wiedza ta pozwoli trafniej interpretowad wyniki egzaminacyjne 
zarówno przez same szkoły, jak i przez nadzór pedagogiczny. Pozwoli również rozwijad metody 
wykorzystania wyników egzaminacyjnych do oceny pracy szkół i lepiej planowad działania 
wspierające szkoły w doskonaleniu jakości nauczania. 
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Dla dalszego rozwoju EWD istotne jest zebranie informacji nie tylko o szkole i nauczycielach w niej 
uczących. Bardzo ważnym elementem są także informacje o uczniach, ich rodzinie i otoczeniu, a 
także o sytuacji społecznej, w jakiej się znajdują. Z tego powodu, oprócz ankiet kierowanych do 
dyrektora szkoły i nauczycieli, zespół badawczy przygotował pytania do rodziców uczniów oraz do 
gimnazjalistów. Celem tych badao jest uzyskanie informacji o szkole, do której uczęszcza dziecko, 
a także o sytuacji społeczno-ekonomicznej ucznia, co pozwoli określid wpływ czynników 
związanych z najbliższym otoczeniem dziecka na jego osiągnięcia edukacyjne. Oprócz badao 
ankietowych, przewidziano badanie uzdolnieo uczniów, opis ich umiejętności, a także cykl badao 
osiągnięd szkolnych. Dopełnieniem badao jest połączenie informacji zebranych w opisanych 
powyżej ankietach, teście osiągnięd szkolnych i teście uzdolnieo z wynikami zdobytymi przez 
uczniów na sprawdzianie zewnętrznym, który przeprowadza się na zakooczenie VI klasy, bądź na 
egzaminie gimnazjalnym. Na tej podstawie będzie możliwe obliczenie wskaźnika EWD i ocenienie 
jego poprawności przy użyciu dostępnych danych. 

Przeprowadzenie pierwszego etapu badao w szkołach podstawowych powierzono Instytutowi 
Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Poland-Media SA, a w gimnazjach – Pracowni Badao 
Społecznych wraz z Centrum Badao Opinii Społecznej. Badania te prowadzone będą od stycznia do 
kwietnia 2010 r. 

Wszelkie dane uzyskane podczas badao będą poufne i zostaną użyte tylko do stworzenia 
zbiorczych zestawieo statystycznych. W celu zagwarantowania poufności zebranych danych 
każdemu uczniowi zostanie nadany specjalny kod identyfikacyjny. Dane osobowe uczniów zostaną 
oddzielone od pozostałych danych i zarejestrowane zgodnie z procedurą Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Baza danych osobowych została zgłoszona do GIODO. 
Dzięki takiej procedurze zbiory danych zebranych oraz opracowywanych w wyniku realizacji 
badania nie będą zawierały danych osobowych uczniów.  

Od powodzenia tych badao zależy dalszy rozwój prac nad wskaźnikiem efektywności nauczania. 
Dzięki temu wszyscy otrzymamy pełniejszą wiedzę o jakości nauczania w poszczególnych szkołach. 
Pozwoli to na usprawnienie pracy szkół, a w perspektywie na poprawę systemu nauczania w 
Polsce. 

Koordynatorami badao są członkowie Zespołu: Zofia Lisiecka (szkoły podstawowe) i Przemysław 
Majkut (gimnazja). 
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PROCEDURY I INSTRUKCJE REALIZACJI BADANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 
Załącznik 20. OPIS PROCEDURY BADAWCZEJ 
 

 
Szczegółowy opis procedury badawczej badao panelowych w szkole podstawowej 

 

1. Otrzymanie zgody na udział w badaniu od dyrektorów szkół. 
1) CKE wysyła listy z prośbą o udział w badaniu i informacją o firmie realizującej badanie do 

wylosowanych szkół oraz dostarcza firmie badawczej listę wylosowanych szkół wraz z 
instrukcją wyboru klas (każda szkoła ma przypisany kod identyfikacyjny). 

2) Firma badawcza (poprzez ankietera) uzyskuje pisemną zgodę na prowadzenie badania od 
dyrektorów wybranych szkół na przeznaczonym do tego formularzu. W przypadku braku 
zgody na prowadzenie badania, firma niezwłocznie informuje koordynatora ze strony CKE. 
CKE podejmuje próbę nakłonienia dyrektora do wyrażenia zgody na udział w badaniu. W 
przypadku niepowodzenia, dobiera szkołę z próby zapasowej i wysyła do niej list, a firma 
rozpoczyna procedurę badawczą w nowej szkole. 

3) Dyrektor każdej ze szkół w porozumieniu z firmą badawczą wyznacza siebie, swego 
zastępcę lub innego pracownika merytorycznego szkoły na Szkolnego Koordynatora 
Badao.  Jego zadaniem jest ułatwienie przeprowadzenia badania w danej szkole, a w 
szczególności przekonanie rodziców o znaczeniu badania, ułatwienie kontaktu z 
nauczycielami oraz pomoc w dostępie do dokumentacji szkoły. 

4) Losowanie klas w szkole odbywa się na podstawie załączonej Instrukcji losowania klas 
(wraz z listą). 

5) Na podstawie informacji od Szkolnego Koordynatora Badao, ankieter sporządza listę 
uczniów w badanych klasach oraz nadaje im niepowtarzalny numer identyfikacyjny (wg 
załączonego wzoru). W przypadku, gdy do badania została wylosowana klasa integracyjna, 
należy z badania wykluczyd uczniów, których niepełnosprawnośd nie pozwala na 
przeprowadzenie badania (na podstawie informacji od Szkolnego Koordynatora Badao) 
oraz odnotowad ten fakt na liście uczniów wraz z informacją o powodzie wykluczenia 
(niepełnosprawnośd). 

 
2. Otrzymanie zgody na udział w badaniu od rodziców/prawnych opiekunów ucznia klasy I. 

Badanie ankietowe rodziców/opiekunów. 
1) Ankieter, w porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, przekazuje 

rodzicom/prawnym opiekunom uczniów wybranych do badania: listy, formularze 
wyrażenia zgody na udział dziecka w badaniu oraz kwestionariusze ankiet dla 
rodziców/opiekunów. Formularze zgody oraz kwestionariusze muszą byd oznaczone 
odpowiednim numerem identyfikacyjnym ucznia (z listy uczniów). Dokumenty mogą byd 
przekazane pośrednio, przez uczniów, lub bezpośrednio na terenie szkoły. Wypełniony 
kwestionariusz ankiety powinien byd zabezpieczony przed odczytaniem przez osoby 
trzecie poprzez umieszczenie w kopercie umożliwiającej zamknięcie. 

2) Po zebraniu wypełnionych dokumentów (pośrednio, przez uczniów, lub bezpośrednio) 
ankieter wyklucza z badania uczniów, których rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na 
udział w badaniu. Wykluczenie zależy odnotowad na liście uczniów wraz z informacją o 
powodzie wykluczenia (brak zgody). 
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3) Ankieter weryfikuje kwestionariusze pod kątem kompletności i w razie braków prosi o ich 
uzupełnienie. 
 

4) W przypadku niewypełnienia kwestionariusza przez rodziców/opiekunów należy ucznia 
wykluczyd z badania oraz odnotowad ten fakt na liście wraz z informacją o powodzie 
wykluczenia (niewypełnienie kwestionariusza rodzica/opiekuna). Wymagana stopa 
realizacji badania ankietowego rodziców w badaniu zasadniczym to 100% (w stosunku do 
rodziców, którzy wyrazili zgodę), zaś w badaniu pilotażowym – nie mniej niż 75% w całej 
próbie.  

5) Jeśli z badao zostało wykluczonych łącznie (poprzez niepełnosprawnośd, brak zgody 
rodziców/opiekunów lub niewypełnienie kwestionariusza przez rodziców/opiekunów) 
ponad 30% uczniów danej klasy, cała klasa/szkoła ulega wykluczeniu, o czym firma 
badawcza niezwłocznie informuje koordynatora ze strony CKE. 

6) W przypadku wykluczenia klasy/szkoły z badania, koordynator ze strony CKE dobiera 
klasę/szkołę z próby zapasowej (w przypadku dobrania nowej szkoły, CKE wysyła do niej 
list). Firma badawcza rozpoczyna procedurę badawczą w nowej klasie/szkole. 

 
3. Wykonanie indywidualnego badania uzdolnieo uczniów z wylosowanych klas I za pomocą 

Testu Matryc Ravena lub równoważnego.  
1) W porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, ankieter zapewnia w siedzibie 

szkoły pomieszczenie spełniające wymogi przewidziane w osobnej Procedurze organizacji 
badania uzdolnieo uczniów. 

2) w porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, w uzgodnieniu z psychologiem 
realizującym badanie i wychowawcą klasy, ankieter przygotowuje harmonogram realizacji 
badania indywidualnego uczniów, przyjmując, iż badanie jednego ucznia trwa ok. 35-40 
minut.  

3) Ankieter ustala ze Szkolnym Koordynatorem Badao i wychowawcą klasy zasady 
kierowania kolejnych dzieci na badanie oraz sposób sprawowania opieki nad nimi w 
czasie, gdy pozostają poza salą dydaktyczną bez opieki wychowawcy.  

4) Badanie powinno zostad przeprowadzone wg osobnej Instrukcji dla przeprowadzających 
indywidualne badanie uzdolnieo uczniów Testem Matryc Ravena w wersji STANDARD – 
forma Klasyczna (TMS-K) lub równoważnym przez osobę z wykształceniem 
psychologicznym (co najmniej mgr psychologii). Wymagana stopa realizacji (wśród 
uczniów niewykluczonych      z badania): nie mniej niż 80% w każdej klasie w stosunku do 
wszystkich niewykluczonych               z badania uczniów.  

5) Realizacja badania musi byd poprzedzona krótkim szkoleniem badacza 
przeprowadzającego test uzdolnieo – wg osobnego scenariusza.  

6) Arkusz odpowiedzi na pytania testowe musi byd oznaczony odpowiednim numerem 
identyfikacyjnym ucznia (z listy uczniów). 
 
 

4. Przygotowanie przez nauczycieli-wychowawców charakterystyk uczniów klas I 
wylosowanych do badania. 
1) W porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, ankieter przekazuje wychowawcom 

klas I wylosowanych do badania Kwestionariusz opisu ucznia – w liczbie równej liczbie 
uczniów niewykluczonych z badania w danej klasie. Każdy z kwestionariuszy musi byd 
oznaczony odpowiednim numerem identyfikacyjnym ucznia (z listy uczniów). Wymagana 
stopa realizacji: nie mniej niż 90% w każdej klasie w stosunku do wszystkich 
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niewykluczonych z badania uczniów. 
2) Po wypełnieniu kwestionariuszy przez wychowawców klas, ankieter odbiera je                               

od nauczycieli, weryfikuje kompletnośd wypełnienia, a w razie konieczności, prosi                            
o uzupełnienie. 

 
5. Wykonanie badania ankietowego dyrektora szkoły. Wymagana stopa realizacji w całej 

próbie: 100% w badaniu zasadniczym oraz 90% w badaniu pilotażowym. 
1) Ankieter przekazuje dyrektorowi szkoły kwestionariusz ankiety, następnie odbiera go i 

weryfikuje pod kątem kompletności. W razie braków, prosi o uzupełnienie. 
 
6. Wykonanie badania ankietowego nauczycieli. Wymagana stopa realizacji: nie mniej niż 80%  

w każdej szkole. 
1) W porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, ankieter sporządza wg załączonego 

wzoru listy nauczycieli uczących w szkole jednego z następujących przedmiotów: 

 edukacja wczesnoszkolna (z wykluczeniem nauczycieli klas zerowych), 

 język polski, 

 matematyka, 

 przyroda. 
2) Każdemu z nauczycieli z listy ankieter nadaje niepowtarzalny numer identyfikacyjny (wg 

instrukcji dołączonej do listy). W przypadku nauczycieli uczących uczniów badanych klas, 
musi istnied możliwośd połączenia danych z ankiety nauczycielskiej z danymi z ankiety 
uczniowskiej. Lista musi zostad pisemnie potwierdzona przez dyrektora szkoły. 

3) Ankieter przekazuje wszystkim nauczycielom ze sporządzonej listy odpowiednie 
kwestionariusze (oznaczone numerem identyfikacyjnym), następnie odbiera je i 
weryfikuje pod kątem kompletności. W razie braków prosi o uzupełnienie. 

4) Ankieter zaznacza fakt wypełnienia/niewypełnienia kwestionariusza na liście. 
 

7. Przygotowanie protokołu zbiorczego realizacji badania w szkole, dokumentującego 
uzyskanie wymaganej stopy realizacji badania – wg dostarczonego wzoru. 

 
8. Kodowanie danych zgodnie z dostarczonym podręcznikiem kodowania. 

 
9. Przekazanie dokumentacji. 

1) Zakodowane zgodnie z instrukcją dane firma przekazuje na nośniku elektronicznym. 
2) Dokumentacja powstała na każdym z etapów badania zasadniczego (w tym z 

wykluczonych szkół) jest przekazywana CKE w oznaczonych paczkach. Paczki powinny byd 
oznaczone numerami szkół i zawierad krótką specyfikację zawartości. 

 
UWAGI:  

1. punkty 2-6 mogą byd realizowane równolegle. 
2. Podczas pilotażu stosujemy wszystkie procedury obowiązujące podczas badania 

zasadniczego. 
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Załącznik 21. INSTRUKCJA LOSOWANIA KLAS 
 

1. W przypadku, gdy w wylosowanej szkole jest jedna klasa pierwsza, badamy tę klasę. 
2. W przypadku, gdy w wylosowanej szkole są dwie klasy pierwsze, badamy obydwie klasy. 
3. W przypadku, gdy w wylosowanej szkole jest więcej niż dwie klasy pierwsze, badamy dwie klasy 

wylosowane wg następującego schematu: 

A. Sporządzamy listę wszystkich klas pierwszych (alfabetycznie) i numerujemy je kolejno, 
począwszy od liczby 1. 

B. Z dostarczonej SMG/KRC listy wylosowanych szkół bierzemy liczbę z kolumny liczba_1. 

C. Rozpoczynając od pierwszej pozycji na liście klas, odliczamy tyle razy, ile wskazuje liczba z 
poprzedniego kroku. 

D. W przypadku dotarcia do kooca listy, odliczanie kontynuujemy od początku listy. 

E. Do badania wybieramy jako pierwszą klasę, na której zakooczymy odliczanie i oznaczamy ją 
literą „X”. 

F. Wybraną klasę wykreślamy z listy klas. 

G. Z listy wylosowanych szkół bierzemy liczbę z kolumny liczba_2. 

H. Rozpoczynając od pierwszej pozycji na liście klas, odliczamy tyle razy, ile wskazuje liczba z 
poprzedniego kroku, omijając wykreśloną klasę. 

I. W przypadku dotarcia do kooca listy odliczanie kontynuujemy od początku listy. 

J. Do badania wybieramy jako drugą klasę, na której zakooczymy odliczanie i oznaczamy ją literą 
„X”. 

 

Przykład: 
W szkole są cztery klasy:  A, B, C, D. Na liście wylosowanych szkół liczba_1 to 7, a liczba_2 to 3. 

Krok 1: 
Klasa Lp.   

Klasa A 1   

Klasa B 2   

Klasa C 3   

Klasa D 4   
Tabela 3: Lista klas 

Kroki 3-5: 
Klasa Lp. Klasa 1  

Klasa A 1 1 5  

Klasa B 2 2 6  

Klasa C 3 3 7 X  

Klasa D 4 4   
Tabela 4: Wylosowana pierwsza klasa 

Krok 6: 
Klasa Lp. Klasa 1  

Klasa A 1 1 5  

Klasa B 2 2 6  

Klasa C 3 3 7 X  

Klasa D 4 4   
Tabela 5: Wykreślenie wylosowanej pierwszej klasy 

Kroki 8-10: 
Klasa Lp. Klasa 1 Klasa 2 

Klasa A 1 1 5 1 

Klasa B 2 2 6 2 

Klasa C 3 3 7 X  

Klasa D 4 4  3 X 
Tabela 6: Wylosowanie drugiej klasy 

Wylosowane klasy to: C i D. 
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Załącznik 22a-e. INSTRUKCJE DLA ANKIETERÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIE W 
SZKOLE  (zestawienie zbiorcze) 
 

I INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA BADANIA ANKIETOWEGO RODZICÓW 

Prowadząc badanie, należy: 

1. stworzyd listę uczniów z wylosowanych klas (wg Szczegółowego opisu procedury 
badawczej badao panelowych w szkole podstawowej, w formacie zgodnym z załącznikiem 
Lista uczniów klas/y I objętych badaniem w szkole); 

2. oznaczyd formularze zgody na udział w badaniu i kwestionariusze ankiety dla rodziców 
odpowiednimi identyfikatorami (wg Listy uczniów klas/y I objętych badaniem w szkole); 

3. przekazad rodzicom (bezpośrednio w szkole lub poprzez uczniów) listy, formularze zgody i 
kwestionariusze ankiety – z prośbą o wypełnienie; 

4. odebrad (bezpośrednio w szkole lub poprzez uczniów) wypełnione kwestionariusze oraz 
formularze zgody na udział w badaniu; 

5. w przypadku niewyrażenia zgody na udział w badaniu, wykluczyd odpowiedniego ucznia z 
badania, na liście uczniów  zaznaczając powód wykluczenia (brak zgody 
rodziców/prawnych opiekunów); 

6. kwestionariusze rodziców, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, zweryfikowad pod 
kątem kompletności; 

7. w razie braków, poprosid o rodziców o uzupełnienie kwestionariuszy; 
8. w przypadku niewypełnienia kwestionariusza rodzica, wykluczyd odpowiedniego ucznia z 

badania, na liście uczniów  zaznaczając powód wykluczenia  (niewypełnienie 
kwestionariusza rodzica/opiekuna); 

9. W przypadku wątpliwości nieujętych w instrukcji, zgłosid je osobie nadzorującej badanie. 
 

II INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA BADANIA ANKIETOWEGO DYREKTORÓW SZKÓŁ 

Prowadząc badanie, należy: 

1. oznaczyd kwestionariusz ankiety dla dyrektora odpowiednim numerem szkoły; 
2. przekazad kwestionariusz dyrektorowi do wypełnienia; 
3. odebrad wypełniony kwestionariusz i zweryfikowad pod kątem kompletności; 
4. w razie braków, poprosid o ich uzupełnienie; 
5. w przypadku wątpliwości nieujętych w instrukcji, zgłosid je osobie nadzorującej badanie. 

 

III INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA BADANIA ANKIETOWEGO NAUCZYCIELI 

Prowadząc badanie, należy: 

1. stworzyd listę nauczycieli kwalifikujących się do badania (wg Szczegółowego opisu 
procedury badawczej badao panelowych w szkole podstawowej); 

2. oznaczyd kwestionariusze ankiety dla nauczycieli odpowiednimi identyfikatorami (wg Listy 
nauczycieli objętych badaniem w szkole); 

3. przekazad kwestionariusze nauczycielom do wypełnienia; 
4. odebrad wypełnione kwestionariusze i zweryfikowad pod kątem kompletności; 
1. w razie braków, poprosid o ich uzupełnienie; 
2. zaznaczyd na liście nauczycieli fakt wypełnienia/niewypełnienia kwestionariusza; 
3. w przypadku wątpliwości nieujętych w instrukcji, zgłosid je osobie nadzorującej badanie. 
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IV INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA BADANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW TESTEM 

MATRYC RAVENA LUB RÓWNOWAŻNYM 

Prowadząc badanie, należy: 

1. w porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao przygotowad na terenie szkoły 
pomieszczenie gwarantujące badanemu uczniowi bezpieczeostwo i komfort pracy; 

2. sprawdzid kwalifikacje i doświadczenie osoby przeprowadzającej Test Matryc Ravena lub 
równoważny (co najmniej mgr psychologii, z doświadczeniem w przeprowadzaniu testów 
inteligencji u dzieci) i odnotowad jej dane w Protokole realizacji badania w szkole; 

3. w porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, w uzgodnieniu z psychologiem 
realizującym badanie i wychowawcą klasy, przygotowad harmonogram realizacji badania 
indywidualnego uczniów, przyjmując, iż badanie jednego ucznia trwa ok. 35-40 minut; 

4. ustalid ze Szkolnym Koordynatorem Badao i wychowawcą klasy zasady kierowania 
kolejnych dzieci na badanie oraz sposób sprawowania opieki nad nimi w czasie, gdy 
pozostają poza salą dydaktyczną bez opieki wychowawcy; 

5. oznaczyd arkusze odpowiedzi Testu Matryc Ravena lub równoważnego odpowiednimi 
identyfikatorami (wg Listy uczniów klas/y I objętych badaniem w szkole – dot. tylko 
uczniów niewykluczonych z badania)  

6. przekazad psychologowi prowadzącemu badanie materiały niezbędne do jego realizacji 
(Testy Matryc Ravena w wersji STANDARD – forma Klasyczna (TMS-K) lub równoważne (za 
równoważny uznaje się test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący inteligencję płynną, 
o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres zastosowania od 6. roku życia 
do minimum 18. roku życia, pozwalający na badanie zarówno indywidualne, jak i 
grupowe) wraz z arkuszami odpowiedzi, instrukcja przeprowadzania badania 
indywidualnego, lista uczniów wylosowanych do badania); 

7. odebrad od psychologa arkusze odpowiedzi do testu; 
8. w przypadku wątpliwości nieujętych w instrukcji, zgłosid je osobie nadzorującej badanie. 

 

V INSTRUKCJA REALIZACJI OPISU UCZNIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY 

Prowadząc badanie, należy: 

1. oznaczyd Kwestionariusze opisu ucznia odpowiednimi identyfikatorami (wg Listy uczniów 
klas/y I objętych badaniem w szkole – dot. tylko uczniów niewykluczonych z badania); 

2. w porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao przekazad nauczycielowi-
wychowawcy klasy i wylosowanej do badania listę uczniów niewykluczonych z badania 
oraz kwestionariusze opisu ucznia – w liczbie równej liczbie uczniów objętych badaniem; 

3. odebrad wypełnione kwestionariusze i zweryfikowad pod kątem kompletności; 
4. w razie braków, poprosid o ich uzupełnienie; 

5. w przypadku wątpliwości nieujętych w instrukcji, zgłosid je osobie nadzorującej badanie. 
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Załącznik 23. PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO BADANIA UZDOLNIEO 
UCZNIÓW KLASY I 

 
1. Badanie uzdolnieo uczniów za pomocą Testu Matryc Ravena lub równoważnego jest 

realizowane w klasie I szkoły podstawowej jako badanie indywidualne. 
2. Badanie musi byd zrealizowane z użyciem Testu Matryc Ravena w wersji STANDARD – forma 

Klasyczna (TMS-K) lub równoważnego (za równoważny uznaje się test inteligencji w polskiej 
adaptacji mierzący inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający 
zakres zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający na badanie 
zarówno indywidualne, jak i grupowe). Wybór tego testu inteligencji podyktowany jest 
przesłankami teoretycznymi i jest zgodny z projektem badania. 

3. Czas badania jednego ucznia wynosi przeciętnie ok. 35-40 minut. 
4. Badanie musi byd przeprowadzone na terenie szkoły. Niedopuszczalne jest kierowanie ucznia 

na badania realizowane poza placówką, np. do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy też 
do prywatnego gabinetu psychologa. 

5. Zasadniczo badanie powinno byd prowadzone w czasie przewidzianym na realizację w badanej 
klasie zajęd dydaktycznych lub w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, 
podczas ich pobytu w świetlicy. W wyjątkowej sytuacji badanie ucznia może zostad 
zrealizowane w jego czasie wolnym, jednakże każdorazowo należy uzgodnid to z 
rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, uzyskując ich zgodę. Badania uzdolnieo 
pierwszoklasistów nie powinny  byd realizowane po godzinie 16.00. 

6. Badanie musi byd realizowane w warunkach, które zapewnią dziecku swobodę i komfort 
pracy. W pomieszczeniu powinna panowad cisza, musi byd ono pozbawione przedmiotów i 
elementów dekoncentrujących dziecko, powinno byd dobrze ogrzane i oświetlone. Dziecko 
musi mied zapewniony do pracy stolik i wygodne krzesło. 

7. Podczas realizacji badania w pomieszczeniu może przebywad jedynie badany uczeo oraz 
psycholog. 

8. Badanie może realizowad wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie psychologiczne                         
(co najmniej mgr psychologii) oraz doświadczenie w prowadzeniu badao inteligencji u dzieci. 
Psychologa do realizacji badania dopuszcza się po wcześniejszej weryfikacji jego 
wykształcenia, uzyskując też informacje o specjalizacji, stażu i miejscu pracy. Informacje te 
ankieter odnotowuje w Protokole realizacji badania w szkole. Realizacja badania musi byd 
poprzedzona krótkim szkoleniem badacza przeprowadzającego test uzdolnieo – wg osobnego 
scenariusza.  

9. Ponieważ indywidualne badania uzdolnieo są czasochłonne, muszą zostad poprzedzone 
sporządzeniem harmonogramu realizacji badania w klasie/szkole. Ankieter przygotowuje go w 
porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, w uzgodnieniu z psychologiem 
realizującym badanie i wychowawcą klasy, do której uczęszczają uczniowie wylosowani do 
badao. 

10. Badania indywidualne musi poprzedzid spotkanie psychologa z uczniami klasy wylosowanej do 
badania, który powinien przystępnie wyjaśnid uczniom, na czym polegają badania i jak będą 
przebiegad.  

11. Uczniowie udający się na badania z sali dydaktycznej lub świetlicy oraz powracający tam po 
zakooczeniu badania nie mogą pozostawad bez opieki. Ankieter powinien ustalid ze Szkolnym 
Koordynatorem Badao i wychowawcą klasy zasady kierowania kolejnych dzieci na badanie 
oraz sposób sprawowania opieki nad nimi w czasie, gdy pozostają bez opieki wychowawcy.  

12. Jeżeli badanie odbywa się za zgodą lub na prośbę rodziców/opiekunów w wolnym czasie 
dziecka, opiekę nad dzieckiem przejmują jego rodzice/opiekunowie. 
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13. W pomieszczeniu, gdzie będzie prowadzone badanie, należy zgromadzid odpowiednią liczbę 
Testów Matryc Ravena lub równoważnych (wraz z arkuszami odpowiedzi). Psycholog 
powinien otrzymad także instrukcję przeprowadzania badania indywidualnego oraz listę 
uczniów wylosowanych do badania. 

14. Podczas realizacji badania psycholog oznacza arkusze odpowiedzi Testu Matryc Ravena lub 
równoważnego odpowiednimi identyfikatorami (wg Listy uczniów klas/y I objętych badaniem 
w szkole – dot. tylko uczniów niewykluczonych z badania). 

15. Po zakooczeniu badania ankieter odbiera od psychologa arkusze odpowiedzi do testu.  

 

Załącznik 24. INSTRUKCJA DLA PRZEPROWADZAJĄCYCH INDYWIDUALNE BADANIE 
UZDOLNIEO UCZNIÓW TESTEM MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD – FORMA 
KLASYCZNA (TMS-K) LUB RÓWNOWAŻNYM1 
 
Zasady ogólne 
 Przygotowanie do badao – przed rozpoczęciem badania należy przygotowad dla każdej osoby 

zeszyt testowy i arkusz odpowiedzi. Osoba przeprowadzająca badanie powinna mied przy 
sobie instrukcję. 

 Zapewnienie odpowiednich warunków zewnętrznych – każdy badany powinien wygodnie 
siedzied przy stoliku (ławce), na którym jest wystarczająco dużo miejsca do rozłożenia zeszytu 
testowego i arkusza odpowiedzi. Badanie musi byd prowadzone w warunkach sprzyjających 
koncentracji uwagi. 

 W czasie badania osoby badane nie dysponują swoimi ołówkami, gumkami, długopisami i 
piórnikami. 

 Czas rozwiązywania zadao nie jest ograniczony – badani mogą pracowad we własnym tempie 
tyle czasu, ile im potrzeba. 

 Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu rozwiązywania zadao mogą byd 
 dokonywane WYŁĄCZNIE na przykładzie zadania A1. 
 Udział psychologa w badaniu indywidualnym jest bardzo duży – nie tylko podaje instrukcje, 

ale także przedstawia osobie badanej kolejne zadania i zapisuje jej odpowiedzi w arkuszu. 
 ZASADA NAJWAŻNIEJSZA: osoby badane muszą zrozumied, na czym polega ich zadanie, a 

prowadzący powinien upewnid się, że to rozumieją. 

 
Instrukcja 
W toku wstępnej rozmowy wpisujemy w arkuszu odpowiedzi dane personalne osoby badanej. 
Otwieramy zeszyt testowy na pierwszym zadaniu A1 i mówimy: (tekst, który wypowiada badający, 
wydrukowany jest wytłuszczonym drukiem) 
Popatrz tu ... (wskazujemy górny rysunek) ...widzisz, to jest wzór z brakującym fragmentem. 
Każdy z tych kawałków poniżej ...(wskazujemy po kolei każdy z nich) ... pasuje kształtem do 
pustego miejsca, ale tylko jeden ma właściwy wzór. Numer 1 ma dobry kształt, ale to nie jest 

                                                      

1 Za równoważny uznaje się test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący inteligencję płynną, o 

udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku 
życia, pozwalający na badanie zarówno indywidualne, jak i grupowe. 
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dobry wzór. Numer 2 zupełnie nie ma wzoru. Numer 3 jest całkiem niedobry. Numer 6 jest 
prawie dobry, ale w tym miejscu ...(wskazujemy biały fragment w wycinku 6) ...nie pasuje. Tylko 
jeden jest dobry. Pokaż ten kawałek, który poprawnie uzupełnia wzór. 
Jeśli badany nie pokaże właściwego wycinka, kontynuujemy wyjaśnianie aż do momentu, gdy 
uchwyci on istotę problemu. 
Przechodzimy do zadania A2. 
A teraz wskaż kawałek, który tu pasuje. 
Jeśli badany nie potrafi tego zrobid, ponownie demonstrujemy mu zadanie A1, a następnie jeszcze 
raz prosimy o rozwiązanie zadania A2. 
Jeśli zadanie zostanie poprawnie rozwiązane, przechodzimy do zadania A3, NOTUJEMY GODZINĘ i 
postępujemy dalej jak poprzednio. 
W zadaniu A4, zanim badany zdąży pokazad jeden z kawałków, mówimy: 
Popatrz uważnie na te kawałki (pokazujemy okrągłym ruchem wszystkie). 
Tylko jeden z tych kawałków prawidłowo uzupełnia wzór. Uważaj. Najpierw przyjrzyj się 
każdemu z sześciu kawałków. 
Wskazujemy każdy z sześciu kawałków. 
Teraz pokaż ten, który powinien się znaleźd w tym miejscu (pokazujemy puste miejsce). 
Gdy badany wskaże jeden z kawałków, wówczas ZAPISUJEMY ODPOWIEDŹ i niezależnie od tego, 
czy jest to wybór trafny, czy nie, mówimy: 
Czy to jest odpowiedni kawałek na to miejsce? 
Jeśli badany mówi „Tak”, aprobujemy jego wybór, bez względu na to, czy jest poprawny, czy nie. 
Jeśli badany chce zmienid wybór, mówimy: 
W porządku. Pokaż ten, który jest dobry. 
Bez względu na to, czy odpowiedź jest dobra, czy znowu zła, mówimy: 
Czy ten jest dobry? 
Jeśli badany uważa, że tak, to bez względu na to, czy odpowiedź jest trafna, czy nie, akceptujemy 
wybór. Jeśli jednak nadal ma wątpliwości, pytamy: 
Więc który Twoim zdaniem jest dobry? 
Notujemy – w odpowiednim miejscu arkusza odpowiedzi – numer kawałka ostatecznie wybranego 
przez badanego (nie wymazując ani nie wycierając poprzedniej odpowiedzi – przekreślamy ją 
znakiem X i obok wpisujemy odpowiedź ostateczną). 
Zadanie A5 pokazujemy w taki sam sposób, jak zadanie A4. 
W każdym momencie między zadaniami A1 i A5 możemy użyd zadania A1 dla zilustrowania, na 
czym polega istota problemu, i poprosid badanego, by ponownie spróbował rozwiązad kolejne 
zadanie. 
Jeśli badany nie jest w stanie rozwiązad poprawnie pierwszych pięciu zadao, dalsze badanie mija 
się z celem i powinno zostad przerwane. 
Jeśli badany rozwiąże te pięd zadao, przechodzimy do zadania A6: 
Spójrz uważnie na ten wzór. Który z tych kawałków ...(wskazujemy każdy po kolei) ...tu pasuje? 
Pokazujemy puste miejsce. 
Uważaj, tylko jeden jest dobry. Który to jest? Zanim go pokażesz, upewnij się, że znalazłeś 
dobry. 
Zapisujemy odpowiedzi podawane jako ostateczne. 
Przy kolejnych zadaniach podajemy tę samą instrukcję tak długo, jak to jest potrzebne. 
Jeśli badany zwraca uwagę na drobne wady w rysunkach (niedoskonałości druku), zapewniamy go, 
że nie powinien zwracad na nie uwagi, że nie są ważne dla rozwiązania. 
Jeśli badany utknie na jakimś zadaniu, proponujemy, żeby poszedł dalej i zobaczył, czy potrafi 
rozwiązad następne, a potem wrócił do zadania, które sprawiło mu trudnośd. 
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Jeśli wymaga tego postęp w rozwiązywaniu zadao, możemy poprosid badanego, by próbował 
zgadnąd odpowiedź, ponieważ „zgadując można czasami trafid”. 
Po zakooczeniu serii A demonstrujemy pierwsze zadanie serii B, znowu pokazując po kolei każdą z 
trzech figur we wzorze i puste miejsce. 
Widzisz, jak to wygląda. To, to i to. Co tu powinno byd? Pokaż ten kawałek, który powinien się 
tu znaleźd. Uważaj. Przyjrzyj się każdemu po kolei. Tylko jeden jest dobry. Który to jest? 
W zadaniach od B1 do B5, gdy badany wskaże jeden z kawałków, to bez względu na to, czy jest to 
wybór trafny, czy nie, mówimy: 
Czy on dobrze uzupełnia ten wzór? 
Wskazujemy wzór i puste miejsce do uzupełnienia. Podobnie, jak poprzednio, jeśli odpowiedź 
brzmi „tak”, przyjmujemy z aprobatą (i zapisujemy) wybór. Jeśli badany chce zmienid wybór, 
postępujemy tak jak przy serii A i akceptujemy wybór ostatecznie uznany za dobry. 
Poczynając od zadania szóstego, nie pytamy badanego, czy odpowiedź jest dobra. Mówimy: 
Popatrz uważnie na ten wzór. 
Wskazujemy na każdą z figur i puste miejsce, które należy uzupełnid. 
Uważaj. Tylko jeden z tych kawałków stanowi właściwe uzupełnienie wzoru. 
Wskazujemy każdy po kolei. 
Który to jest? 
Zapisujemy ostateczny wybór na arkuszu odpowiedzi, wpisując numer wybranego wycinka obok 
numeru zadania. 
Jeśli badany chce zmienid swoją odpowiedź, stawiamy krzyżyk na niepoprawnej odpowiedzi, a 
następnie wpisujemy numer odpowiedzi ostatecznie wybranej. 
W analogiczny sposób postępujemy przy pozostałych zadaniach – tak długo, jak to będzie 
potrzebne. 
 
 
 
 

Załącznik 25. SCENARIUSZ SZKOLENIA PSYCHOLOGÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH 
INDYWIDUALNE BADANIA UZDOLNIEO UCZNIÓW KLASY I 
 
Cele szkolenia: 
- objaśnienie bezpośredniego i długofalowych celów badao 
- uzgodnienie zasad realizacji badao w szkole 
- przekazanie instrukcji prowadzenia badania indywidualnego 
 

Miejsce i termin szkolenia: 
Szkolenie powinno poprzedzad realizację badao terenowych. Zaleca się przeprowadzenie 
wspólnego szkolenia wszystkich psychologów zatrudnionych do realizacji badao na terenie dużej 
jednostki terytorialnej, np. województwa czy okręgu. 
 

Prowadzący: 
Szkolenie powinno zostad przeprowadzone przez osobę zarówno dobrze znającą założenia 
projektu CKE Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości 
dodanej (EWD), jak i realizowanych w jego ramach badao podłużnych. Ponadto musi posiadad 
kwalifikacje i staż pracy w zawodzie psychologa, a także doświadczenie w przeprowadzaniu 
testów inteligencji u dzieci. 
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Uczestnicy szkolenia: 
Psycholodzy realizujący w szkołach badania uzdolnieo uczniów Testem Matryc Ravena lub 
równoważnym oraz ankieterzy realizujący badania w szkołach. Zamawiający sugeruje, by osoby 
przeprowadzające badania w szkołach, poza formalnymi kwalifikacjami psychologa, posiadały 
doświadczenie w realizacji badao inteligencji u dzieci. 

Ramowy plan szkolenia: 
1. Przedstawienie założeo realizowanego w CKE projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii 
szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. 
2. Wyjaśnienie roli badao podłużnych realizowanych w ramach ww. projektu oraz miejsca i roli 
badao uzdolnieo uczniów Testem Matryc Ravena w wersji STANDARD – forma Klasyczna (TMSK) 
lub równoważnym (za równoważny uznaje się test inteligencji w polskiej adaptacji mierzący 
inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres zastosowania od 6 
roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający na badanie zarówno indywidualne, jak i 
grupowe). 
3. Przedstawienie koncepcji badao uzdolnieo w szkole podstawowej: badanie indywidualne, 
realizowane wg przyjętego harmonogramu i procedur. 
4. Zapoznanie uczestników z Instrukcją badania uzdolnieo uczniów oraz Procedurami organizacji 
badao uzdolnieo w szkole. 
5. Uzgodnienie szczegółów organizacyjnych badania przez ankieterów i psychologów. 
 

 

Załącznik 26. KONSPEKT SZKOLENIA ANKIETERÓW PRZYGOTOWANY PRZEZ MILLWARD 
BROWN SMG/KRC POLAND MEDIA SA 

 

1. Podstawowe informacje i założenia badania 

Badanie uzdolnieo dzieci – osadzenie w kontekście projektu. Czego dotyczy projekt badawczy, 
jakie są cele?2 

W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpocznie badanie finansowane ze środków Unii 
Europejskiej dotyczące uwarunkowao wyników uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych. 
Badaniem objętych zostanie 180 szkół podstawowych losowo dobranych w różnych regionach 
Polski. Celem projektu badawczego jest identyfikacja indywidualnych, rodzinnych, szkolnych 
wyników, które mogą byd odpowiedzialne za wyniki egzaminacyjne uczniów. Projekt badawczy 
będzie obejmował pełen cykl edukacyjny w szkole podstawowej (6 lat). W najbliższych latach w 
szkołach podstawowych będą realizowane następujące działania badawcze: 

1. W pierwszym roku nauki uczniów w szkole podstawowej zebrane zostaną informacje o 
uwarunkowaniach rodzinnych, indywidualnych i szkolnych. Dane zostaną zebrane dzięki ankiecie 
dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, kwestionariuszowi opisu ucznia oraz testowi 
uzdolnieo dla uczniów. 

                                                      

2
 Powyższe opracowanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez CKE firmie 

SMG/KRC oraz informacjom o projekcie badawczym umieszczonym na stronie www.ewd.edu.pl 
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2. W drugim roku nauki sprawdzone zostaną umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania i 
matematyki. 

3. W trzecim roku nauki w wybranych szkołach przeprowadzone zostaną pogłębiające badania 
metod nauczania. Na koniec klasy III ponownie zostaną przetestowane umiejętności uczniów w 
zakresie czytania, pisania i matematyki. 

4. Pod koniec czwartego roku nauki po raz trzeci zostaną sprawdzone osiągnięcia szkolne uczniów. 

5. W szóstym roku nauki zbadane zostaną uwarunkowania emocjonalne wpływające na radzenie 
sobie przez uczniów w sytuacjach egzaminacyjnych i powtórzone zostanie badanie uzdolnieo. 
Powtórzone zostaną również badania rodziców i nauczycieli pozwalające uzyskad informacje o 
uwarunkowaniach rodzinnych i szkolnych. Zbieranie informacji badawczych uwieoczy dołączenie 
wyników uczniów na sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej. 

Celem realizowanego projektu ma byd opracowanie wskaźnika efektywności nauczania szkół. 
Porównanie wyników z egzaminów zewnętrznych pozwala określid tzw. edukacyjną wartośd 
dodaną (EWD). Wskaźnik EWD umożliwia nam poznanie jak wiele dana szkoła wnosi w rozwój 
uczniów. Pojęcie EWD wywodzi się z nauk ekonomicznych gdzie oznacza wzrost wartości dobra w 
wyniku zastosowania procesu produkcyjnego. Odnosząc to pojęcie ukute na gruncie nauk 
ekonomicznych na system edukacji, można powiedzied, że EWD określa wzrost wiedzy uczniów w 
wyniku procesu edukacyjnego.  

Jeżeli chcemy w prosty sposób zrozumied, czym jest wartośd dodana w edukacji, to należy ją 
odnieśd do idei postępu uczniów w nauce, czyli uwzględniania w szacunkach efektywności szkoły 
początkowego stanu osiągnięd szkolnych uczniów. W rozbudowanym rozumieniu terminu wartośd 
dodana nie zadawala się kontrolą stanu początkowego osiągnięd i sięga do koncepcji 
wykorzystania zasobów, którymi dysponuje szkoła. 

Metoda edukacyjnej wartości dodanej może służyd przede wszystkim następującym celom: 

1. Wyparciu z przestrzeni publicznej wyników surowych, jako jedynej miary jakości nauczania. 

2. Łagodzeniu negatywnych skutków konkurencji między szkołami, czyli przeciwdziałanie selekcji 
na progu szkoły i efektowi zwanemu „spijaniem śmietanki”. 

3. Zmniejszeniu poczucia ciągłej frustracji dobrych nauczycieli pracujących w trudnych 
środowiskach oraz „odcięcie” słabych nauczycieli od obronnej interpretacji niepowodzeo typu „ale 
z kim ja muszę pracowad”. 

 

2. Test Matryc Ravena, kilka słów o teście jako narzędziu badawczym (na podstawie 
podręcznika Test Matryc Ravena w wersji Standard, A. Jaworowska, T. Szustrowa, 
PTP 2000) 

Test Matryc Ravena jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w praktyce psychologicznej 
narzędzi do diagnozy tzw. inteligencji ogólnej.  

Test Matryc Ravena został skonstruowany w odniesieniu do koncepcji inteligencji Spearmana, 
który przyjął, że u podłoża zdolności umysłowych leży wspólny, ogólny czynnik „g”. Czynnik ten 
przejawia się w postaci zdolności edukacyjnych, (mierzonych właśnie niewerbalnym Testem 
Ravena) oraz w postaci zdolności reprodukcyjnych (mierzonych testami słownikowymi czyli 
werbalnymi). 
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Zdolności edukacyjne są względnie niezależne od doświadczenia. Są to zdolności uzyskiwania 
nowego wglądu, dostrzegania sensu w chaosie, tworzenia nowych pojęd, przede wszystkim 
niewerbalnych, które umożliwiają poprawne myślenie. 

Test Matryc Ravena jest testem niewerbalnym. Zadania mają postad matrycy z „luką”, którą 
badany ma uzupełnid, wybierając odpowiedni element spośród podanych sześciu lub ośmiu. 
Zadania ujęte są w serie o różnym stopniu trudności. Zadania w poszczególnych seriach także 
ułożone są według stopnia trudności, a rozwiązywanie kolejnych zadao, jest jednocześnie 
treningiem w metodzie rozwiązywania. Typ problemów w poszczególnych serach testu jest różny 
– każdorazowo badany rozwiązując kolejne zadania uczy się określonej metody myślenia. 
Wszystkie formy Testu Matryc Ravena w wersji Standard składają się z 60 zadao ujętych w 5 serii 
oznaczonych literami – A,B,C,D,E. Każda seria obejmuje 12 zadao. W większości wersji testu czas 
rozwiązywania nie jest ograniczany. Osoby badane proszone są o rozwiązywanie zadao od 
pierwszego do ostatniego we właściwym dla siebie tempie. 

Wynik uzyskany w Teście Matryc Ravena – liczba poprawnie rozwiązanych zadao – stanowi 
wskaźnik aktualnych możliwości intelektualnych osoby badanej.  

 

3. Informacje techniczno-organizacyjne  

Procedura organizacji indywidualnego badania uzdolnieo uczniów klasy I 

1. Badanie uzdolnieo uczniów za pomocą Testu Matryc Ravena lub równoważnego jest 
realizowane w klasie I szkoły podstawowej jako badanie indywidualne.  

2. Badanie musi byd zrealizowane z użyciem Testu Matryc Ravena w wersji STANDARD – forma 
Klasyczna (TMS-K) lub równoważnego (za równoważny uznaje się test inteligencji w polskiej 
adaptacji mierzący inteligencję płynną, o udokumentowanej trafności i rzetelności, mający zakres 
zastosowania od 6 roku życia do minimum 18 roku życia, pozwalający na badanie zarówno 
indywidualne, jak i grupowe). Wybór tego testu inteligencji podyktowany jest przesłankami 
teoretycznymi i jest zgodny z projektem badania.  

3. Czas badania jednego ucznia wynosi przeciętnie ok. 35-40 minut.  

4. Badanie musi byd przeprowadzone na terenie szkoły. Niedopuszczalne jest kierowanie ucznia 
na badania realizowane poza placówką, np. do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy też do 
prywatnego gabinetu psychologa.  

5. Zasadniczo badanie powinno byd prowadzone w czasie przewidzianym na realizację w badanej 
klasie zajęd dydaktycznych lub w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, podczas 
ich pobytu w świetlicy. W wyjątkowej sytuacji badanie ucznia może zostad zrealizowane w jego 
czasie wolnym, jednakże każdorazowo należy uzgodnid to z rodzicami/prawnymi opiekunami 
dziecka, uzyskując ich zgodę. Badania uzdolnieo pierwszoklasistów nie powinny byd realizowane 
po godzinie 16.00.  

6. Badanie musi byd realizowane w warunkach, które zapewnią dziecku swobodę i komfort pracy. 
W pomieszczeniu powinna panowad cisza, musi byd ono pozbawione przedmiotów i elementów 
dekoncentrujących dziecko, powinno byd dobrze ogrzane i oświetlone. Dziecko musi mied 
zapewniony do pracy stolik i wygodne krzesło.  

7. Podczas realizacji badania w pomieszczeniu może przebywad jedynie badany uczeo oraz 
psycholog.  
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8. Badanie może realizowad wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie psychologiczne (co 
najmniej mgr psychologii) oraz doświadczenie w prowadzeniu badania inteligencji u dzieci. 
Psychologa do realizacji badania dopuszcza się po wcześniejszej weryfikacji jego wykształcenia, 
uzyskując też informacje o specjalizacji, stażu i miejscu pracy. Informacje te ankieter odnotowuje 
w Protokole realizacji badania w szkole. Realizacja badania musi byd poprzedzona krótkim 
szkoleniem badacza przeprowadzającego test uzdolnieo – wg osobnego scenariusza.  

9. Ponieważ indywidualne badania uzdolnieo są czasochłonne, muszą zostaną poprzedzone 
sporządzeniem harmonogramu realizacji badania w klasie/szkole. Ankieter przygotowuje go w 
porozumieniu ze Szkolnym Koordynatorem Badao, w uzgodnieniu z psychologiem realizującym 
badanie i wychowawcą klasy, do której uczęszczają uczniowie wylosowani do badania. 

10. Badania indywidualne musi poprzedzid spotkanie psychologa z uczniami klasy wylosowanej do 
badania, który powinien przystępnie wyjaśnid uczniom, na czym polegają badania i jak będą 
przebiegad 

11. Uczniowie udający się na badania z sali dydaktycznej lub świetlicy oraz powracający tam po 
zakooczeniu badania nie mogą pozostawad bez opieki. Ankieter powinien ustalid ze Szkolnym 
Koordynatorem Badao i wychowawcą klasy zasady kierowania kolejnych dzieci na badanie oraz 
sposób sprawowania opieki nad nimi w czasie, gdy pozostają bez opieki wychowawcy.  

12. Jeżeli badanie odbywa się za zgodą lub na prośbę rodziców/opiekunów w wolnym czasie 
dziecka, opiekę nad dzieckiem przejmują jego rodzice/opiekunowie.  

13. W pomieszczeniu, gdzie będzie prowadzone badanie, należy zgromadzid odpowiednią liczbę 
Testów Matryc Ravena lub równoważnych (wraz z arkuszami odpowiedzi). Psycholog powinien 
otrzymad także instrukcję przeprowadzania badania indywidualnego oraz listę uczniów 
wylosowanych do badania.  

14. Podczas realizacji badania psycholog oznacza arkusze odpowiedzi Testu Matryc Ravena lub 
równoważnego odpowiednimi identyfikatorami (wg Listy uczniów klas/y I objętych badaniem w 
szkole – dot. tylko uczniów niewykluczonych z badania).  

15. Po zakooczeniu badania ankieter odbiera od psychologa arkusze odpowiedzi do testu.  

 

4. Badanie Indywidualne  wraz z nawiązywaniem kontaktu z dzieckiem (Instrukcja  
badania uzdolnieo) 

W toku wstępnej rozmowy wpisujemy w arkuszu odpowiedzi dane personalne osoby badanej. 

Otwieramy zeszyt testowy na pierwszym zadaniu A1 i mówimy: (tekst, który wypowiada badający, 
wydrukowany jest wytłuszczonym drukiem) 

Popatrz tu ... (wskazujemy górny rysunek) ...widzisz, to jest wzór z brakującym fragmentem. 
Każdy z tych kawałków poniżej ...(wskazujemy po kolei każdy z nich) ... pasuje kształtem do 
pustego miejsca, ale tylko jeden ma właściwy wzór. Numer 1 ma dobry kształt, ale to nie jest 
dobry wzór. 

Numer 2 zupełnie nie ma wzoru. Numer 3 jest całkiem niedobry. Numer 6 jest prawie dobry, ale 
w tym miejscu ...(wskazujemy biały fragment w wycinku 6) ...nie pasuje. 

Tylko jeden jest dobry. Pokaż ten kawałek, który poprawnie uzupełnia wzór. 
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Jeśli badany nie pokaże właściwego wycinka, kontynuujemy wyjaśnianie aż do momentu, gdy 
uchwyci on istotę problemu. 

Przechodzimy do zadania A2. 

A teraz wskaż kawałek, który tu pasuje. 

Jeśli badany nie potrafi tego zrobid, ponownie demonstrujemy mu zadanie A1, a następnie jeszcze 
raz prosimy o rozwiązanie zadania A2. 

Jeśli zadanie zostanie poprawnie rozwiązane, przechodzimy do zadania A3, NOTUJEMY GODZINĘ i 
postępujemy dalej jak poprzednio. 

W zadaniu A4, zanim badany zdąży pokazad jeden z kawałków, mówimy: 

Popatrz uważnie na te kawałki (pokazujemy okrągłym ruchem wszystkie). 

Tylko jeden z tych kawałków prawidłowo uzupełnia wzór. Uważaj. Najpierw przyjrzyj się 
każdemu z sześciu kawałków. 

Wskazujemy każdy z sześciu kawałków. 

Teraz pokaż ten, który powinien się znaleźd w tym miejscu (pokazujemy puste miejsce). Gdy 
badany wskaże jeden z kawałków, wówczas ZAPISUJEMY ODPOWIEDŹ i niezależnie od tego, czy 
jest to wybór trafny, czy nie, mówimy: 

Czy to jest odpowiedni kawałek na to miejsce? 

Jeśli badany mówi „Tak”, aprobujemy jego wybór, bez względu na to, czy jest poprawny, czy nie. 
Jeśli badany chce zmienid wybór, mówimy: 

W porządku. Pokaż ten, który jest dobry. 

Bez względu na to, czy odpowiedź jest dobra, czy znowu zła, mówimy: 

Czy ten jest dobry? 

Jeśli badany uważa, że tak, to bez względu na to, czy odpowiedź jest trafna, czy nie, akceptujemy 

wybór. Jeśli jednak nadal ma wątpliwości, pytamy: 

Więc który Twoim zdaniem jest dobry? 

Notujemy – w odpowiednim miejscu arkusza odpowiedzi – numer kawałka ostatecznie wybranego 
przez badanego (nie wymazując ani nie wycierając poprzedniej odpowiedzi – przekreślamy ją 
znakiem X i obok wpisujemy odpowiedź ostateczną). 

Zadanie A5 pokazujemy w taki sam sposób, jak zadanie A4. 

W każdym momencie między zadaniami A1 i A5 możemy użyd zadania A1 dla zilustrowania, na 
czym polega istota problemu, i poprosid badanego, by ponownie spróbował rozwiązad kolejne 
zadanie. Jeśli badany nie jest w stanie rozwiązad poprawnie pierwszych pięciu zadao, dalsze 
badanie mija się 

z celem i powinno zostad przerwane. Jeśli badany rozwiąże te pięd zadao, przechodzimy do 
zadania A6: 

Spójrz uważnie na ten wzór. Który z tych kawałków ...(wskazujemy każdy po kolei) ...tu pasuje? 

Pokazujemy puste miejsce. 
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Uważaj, tylko jeden jest dobry. Który to jest? Zanim go pokażesz, upewnij się, że znalazłeś 
dobry. 

Zapisujemy odpowiedzi podawane jako ostateczne. 

Przy kolejnych zadaniach podajemy tę samą instrukcję tak długo, jak to jest potrzebne. Jeśli 
badany zwraca uwagę na drobne wady w rysunkach (niedoskonałości druku), zapewniamy go,że 
nie powinien zwracad na nie uwagi, że nie są ważne dla rozwiązania. 

Jeśli badany utknie na jakimś zadaniu, proponujemy, żeby poszedł dalej i zobaczył, czy potrafi 
rozwiązad następne, a potem wrócił do zadania, które sprawiło mu trudnośd. 

Jeśli wymaga tego postęp w rozwiązywaniu zadao, możemy poprosid badanego, by próbował 
zgadnąd odpowiedź, ponieważ „zgadując można czasami trafid”. 

Po zakooczeniu serii A demonstrujemy pierwsze zadanie serii B, znowu pokazując po kolei każdą z 
trzech figur we wzorze i puste miejsce. 

Widzisz, jak to wygląda. To, to i to. Co tu powinno byd? Pokaż ten kawałek, który powinien się 
tu znaleźd. Uważaj. Przyjrzyj się każdemu po kolei. Tylko jeden jest dobry. Który to jest? 

W zadaniach od B1 do B5, gdy badany wskaże jeden z kawałków, to bez względu na to, czy jest to 
wybór trafny, czy nie, mówimy: 

Czy on dobrze uzupełnia ten wzór? 

Wskazujemy wzór i puste miejsce do uzupełnienia. Podobnie, jak poprzednio, jeśli odpowiedź 
brzmi „tak”, przyjmujemy z aprobatą (i zapisujemy) wybór. Jeśli badany chce zmienid wybór, 
postępujemy tak jak przy serii A i akceptujemy wybór ostatecznie uznany za dobry. Poczynając od 
zadania szóstego, nie pytamy badanego, czy odpowiedź jest dobra. Mówimy: 

Popatrz uważnie na ten wzór. 

Wskazujemy na każdą z figur i puste miejsce, które należy uzupełnid. 

Uważaj. Tylko jeden z tych kawałków stanowi właściwe uzupełnienie wzoru. 

Wskazujemy każdy po kolei. 

Który to jest? 

Zapisujemy ostateczny wybór na arkuszu odpowiedzi, wpisując numer wybranego wycinka obok 
numeru zadania. 

Jeśli badany chce zmienid swoją odpowiedź, stawiamy krzyżyk na niepoprawnej odpowiedzi, a 
następnie wpisujemy numer odpowiedzi ostatecznie wybranej. 

W analogiczny sposób postępujemy przy pozostałych zadaniach – tak długo, jak to będzie 
potrzebne. 

 

5. Komentarz dotyczący przeprowadzonego badania, ewentualne miejsce na 
najczęściej popełniane błędy 

1. Autorzy oryginalnego podręcznika do TMS sugerują, że nie jest konieczne dosłowne 
trzymanie się tekstu instrukcji, jeśli np. osoba badana bardzo szybko zrozumie istotę 
zadao. Ważne jest, żeby badany rozumiał, na czym polega jego zadanie i prowadzący 
badanie był pewny, że badany to rozumie. 
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2. Komentarze dotyczące sposobu rozwiązywania zadao testowych przedstawione w 
instrukcji, można przekazywad dziecku tak długo, jak będzie to potrzebne.  

3. W kolejnych zadaniach prowadzący musi byd pewny, że dziecko wskazało dokładnie 
jeden, właściwy jego zdaniem kawałek.  

4. Jeśli dziecko zwraca uwagę na drobne wady w rysunkach, zapewniamy je, że nie musi się 
tym przejmowad. 

5. Nie wolno w żaden sposób sugerowad dziecku (słownie czy gestem), czy podało poprawną 
odpowiedź w poszczególnych zadaniach czy nie. 

6. Trzeba zaakceptowad tempo pracy dziecka (nawet gdy jest bardzo wolne), Test Matryc 
Ravena nie jest ograniczony czasowo. 

7. Dopuszczalne i wskazane jest podtrzymywanie uwagi dziecka na wykonywanym teście, 
gdy prowadzący widzi, że dziecko traci zainteresowanie wykonywaniem zadao. 

8. Jeśli dziecko utknie na jakimś zadaniu, prowadzący proponuje dziecku, żeby rozwiązało  
następne  a potem wróciło do zadania, które sprawiło mu trudnośd.  

9. Jeśli wymaga tego postęp w rozwiązywaniu zadao, prowadzący może poprosid dziecko, by 
spróbowało zgadnąd odpowiedź, ponieważ „zgadując można czasem trafid”. 

10. Po zakooczeniu badania trzeba sprawdzid czy wszystkie odpowiedzi są zaznaczone na 
arkuszu odpowiedzi i czy błędne odpowiedzi, jeśli takie były, są wyraźnie przekreślone, a 
pozostawiona jest jedynie ostateczna, poprawna zdaniem badanego dziecka, odpowiedź.  

 

6. Sposób zapisywania odpowiedzi 

1. W czasie badania indywidualnego odpowiedzi dziecka na arkuszu odpowiedzi zapisuje 
psycholog prowadzący badanie.  

2. Numer wycinka ostatecznie wybranego przez dziecko, prowadzący wpisuje obok numeru 
zadania rozwiązanego przez dziecko. 

3. Jeśli dziecko chce zmienid swoją odpowiedź, prowadzący skreśla krzyżykiem niepoprawną 
odpowiedź a następnie wpisuje numer ostatecznie wybrany przez dziecko. 

 

7. Informacja o kodzie ucznia na każdym arkuszu z odpowiedziami, skąd wziąd, gdzie 
wpisad. 
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LISTY RESPONDENTÓW  

 

Załącznik 27. LISTA KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE 

 

Nazwa szkoły: ...................................................................................................................... 
 

Kod szkoły: .............................. 
 

 
 

Oznaczenie klasy Lp. Klasa 1 Klasa 2 Zastępczy identyfikator klasy 
 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 
 

........................................................ 
pieczęd imienna i podpis dyrektora szkoły 

 
 
Instrukcja wypełniania nagłówka 
1. W polu „Nazwa szkoły” należy wpisad pełną nazwę szkoły wraz w nazwą miejscowości, 

w której znajduje się szkoła. 
2. W polu „Kod szkoły” ankieter wpisuje kod szkoły z listy szkół wybranych do badania. 
 
Instrukcja wypełniania tabeli klas 
1. W kolumnie „Oznaczenie klasy” ankieter wpisuje oznaczenia (np. A, B, C, itp.) wszystkich klas 

pierwszych w szkole w kolejności alfabetycznej. 
2. Kolumny „Klasa 1” i „Klasa 2” wypełniane są zgodnie z instrukcją losowania klas (p. str. 6). 
3. W przypadku wylosowania do badania klasy, której oznaczenie jest dłuższe niż jedna litera 

(np. ART, SP itp.), w kolumnie „Zastępcze oznaczenie klasy” ankieter wpisuje kolejną literę 
alfabetu, którą nie są oznaczone pozostałe klasy. 
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Załącznik 28. LISTA UCZNIÓW Z KLAS PIERWSZYCH OBJĘTYCH BADANIEM W SZKOLE 
 
Nazwa szkoły: ...................................................................................................................................... 
Kod szkoły (wypełnia ankieter): .............................. 
Klasa (wypełnia ankieter): ...................................... 
 

Nr  
w 

dzienniku 
Imię i nazwisko 

Nr 
identyfikacyjny Wykluczenie 

(powód) 

Wypełnił 
kwestionariusz 
(TAK/NIE) – bez 
wykluczonych 

Klasa Kod 
ucznia 

1.   1003   

2.   1006   

3.   1009   

4.   1012   

5.   1015   

6.   1018   

7.   1021   

8.   1024   

9.   1027   

10.   1030   

11.   1033   

12.   1036   

13.   1039   

14.   1042   

15.   1045   

16.   1048   

17.   1051   

18.   1054   

19.   1057   

20.   1060   

21.   1063   

22.   1066   

23.   1069   

24.   1072   

25.   1075   

26.   1078   

27.   1081   

28.   1084   

29.   1087   

30.   1090   

31.   1093   

32.   1096   

33.   1099   

34.   1102   

35.   1105   

36.   1108   

37.   1111   

38.   1114   

39.   1117   

40.   1120   



                   
 
 
 
 

 

  
www.ewd.edu.pl  

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
00-190 Warszawa 
ul. Lewartowskiego 6 
tel. (022) 53 66 500 
www.cke.edu.pl  

Zespół realizacji projektów 
tel. (022) 53 66 531 
fax (022) 53 66 546 
efs@cke.edu.pl 

130 

Centralna 
Komisja 
Egzaminacyjna 

E
g
z
a
m
i
n
a
c
y
j
n
a 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

41.   1123   

42.   1126   

43.   1129   

44.   1132   

45.   1135   

46.   1138   

47.   1141   

48.   1144   

49.   1147   

50.   1150   

51.   1153   

52.   1156   

53.   1159   

54.   1162   

55.   1165   

56.   1168   

57.   1171   

58.   1174   

59.   1177   

60.   1180   

61.   1183   

62.   1186   

63.   1189   

64.   1192   

65.   1195   

66.   1198   

67.   1201   

68.   1204   

69.   1207   

70.   1210   
 

 

........................................................ 
pieczęd imienna i podpis dyrektora szkoły 

Instrukcja wypełniania nagłówka 
1. W polu „Nazwa szkoły” należy wpisad pełną nazwę szkoły wraz w nazwą miejscowości, w której 

znajduje się szkoła. 
2. W polu „Kod szkoły” ankieter wpisuje kod szkoły z listy szkół wybranych do badania lub nakleja naklejkę 

z kodem. 
3. W polu „Klasa” ankieter wpisuje oznaczenie badanej klasy (np. A, B, K, itp.) zgodne z listą klas w szkole. 
 

Instrukcja wypełniania tabeli uczniów 

1. W kolumnie „Imię i nazwisko” należy wpisad imiona i nazwiska wszystkich uczniów z badanej klasy wg 
kolejności w dzienniku lekcyjnym. 

2. W kolumnie „Klasa” ankieter wpisuje oznaczenie klasy z nagłówka listy (np. dla klasy I D należy wpisad 
„D”). Numer identyfikacyjny ucznia stanowi połączenie oznaczenia klasy i czterech cyfr kodu z 
sąsiedniej kolumny (np. C1123). 

3. W kolumnie „Wykluczenie (powód)” ankieter wpisuje powód wykluczenia z badania (wg instrukcji). W 
przypadku uczniów niewykluczonych pola pozostają niewypełnione. 

4. W kolumnie „Wypełnił kwestionariusz (TAK/NIE) – bez wykluczonych” ankieter wpisuje dla każdego 
badanego ucznia fakt wypełnienia kwestionariusza (TAK) lub niewypełnienia kwestionariusza (NIE). W 
przypadku uczniów wykluczonych z badania pola pozostają niewypełnione.  
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Załącznik 29. LISTA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, JĘZYKA POLSKIEGO, 
MATEMATYKI I PRZYRODY OBJĘTYCH BADANIEM W SZKOLE 
 
 
 

Nazwa szkoły: ....................................................................................................................... 
Kod szkoły (wypełnia ankieter): .............................. 

 

Nr Imię i nazwisko 

Nr identyfikacyjny Wypełnił 
kwestionariusz 

(TAK/NIE) 
Kod 

Pierwsza 
nauczana 

klasa I 

Druga 
nauczana 

klasa I 

1.  01    

2.  02    

3.  03    

4.  04    

5.  05    

6.  06    

7.  07    

8.  08    

9.  09    

10.  10    

11.  11    

12.  12    

13.  13    

14.  14    

15.  15    

16.  16    

17.  17    

18.  18    

19.  19    

20.  20    

21.  21    

22.  22    

23.  23    

24.  24    

25.  25    

26.  26    

27.  27    

28.  28    

29.  29    

30.  30    

31.  31    

32.  32    

33.  33    

34.  34    

35.  35    

36.  36    

37.  37    

38.  38    

39.  39    
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40.  40    

41.  41    

42.  42    

43.  43    

44.  44    

45.  45    

46.  46    

47.  47    

48.  48    

49.  49    

50.  50    

51.  51    

52.  52    

53.  53    

54.  54    

55.  55    

56.  56    

57.  57    

58.  58    

59.  59    

60.  60    

 
 

........................................................ 
pieczęd imienna i podpis dyrektora szkoły 

 
Instrukcja wypełniania nagłówka 
1. W polu „Nazwa szkoły” należy wpisad pełną nazwę szkoły wraz w nazwą miejscowości, 

w której znajduje się szkoła. 
2. W polu „Kod szkoły” ankieter wpisuje kod szkoły z listy szkół wybranych do badania lub 

nakleja naklejkę z kodem szkoły. 
 
Instrukcja wypełniania tabeli nauczycieli 
1. W kolumnie „Imię i nazwisko” należy wpisad imiona i nazwiska wszystkich nauczycieli 

(niezależnie od formy zatrudnienia): edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki i 
przyrody. 
Jeśli nauczyciel naucza w badanej klasie, to w części „Pierwsza nauczana klasa I” ankieter 
wpisuje oznaczenie klasy (np. A, B, K itp.). Jeżeli nauczyciel nie naucza w badanej klasie, 
zamiast oznaczenia klasy, ankieter wpisuje cyfrę 0 (zero). W przypadku, gdy nauczyciel naucza 
w dwóch klasach badanych (np. D, E), w kolumnach „Pierwsza nauczana klasa” i „Druga 
nauczana klasa” oznaczenia klas wpisujemy w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw D, a 
potem E. 
Numer identyfikacyjny nauczyciela stanowi połączenie kodu i oznaczenia klas z sąsiednich 
kolumn (np. 4301). 

2. W kolumnie „Wypełnił kwestionariusz (TAK/NIE)” ankieter wpisuje dla każdego badanego 
nauczyciela fakt wypełnienia kwestionariusza (TAK) lub niewypełnienia kwestionariusza (NIE). 
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PROTOKOŁY REALIZACJI  BADANIA 

 
 
Załącznik 30a. PROTOKÓŁ REALIZACJI BADANIA PILOTAŻOWEGO W SZKOLE 

 

Protokół realizacji badania pilotażowego w Szkole Podstawowej nr ..... 

w ............................................................ 

 

Kod szkoły: ........................................ (wypełnia ankieter) 

 
Niniejszym poświadczam zakooczenie realizacji badania terenowego w szkole. 

Badanie było realizowane w dn. ..................................................................... w jednej / 
dwóch (proszę podkreślid właściwą odpowiedź) klasach pierwszych, oznaczonej/ych literą/ami: 
........, ......... . Zgodę na przeprowadzenie badania wyraził dyrektor szkoły.  

Załącznik 1. Formularz zgody na przeprowadzenie w szkole podstawowej w latach 2009-2015    
panelowych badao osiągnięd uczniów oraz badao im towarzyszących 

Badanie obejmowało: 

1. Badanie kwestionariuszowe dyrektora szkoły. Dyrektor nie wypełnił / wypełnił (proszę 

podkreślid właściwą odpowiedź) kwestionariusz ankiety. Realizacja ankiety zajęła ok. 
................ minut. 

Załącznik 2. Wypełniony kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły – 1 szt.  

2. Badanie kwestionariuszowe nauczycieli: 

- kształcenia zintegrowanego (bez nauczycieli klas zerowych) – liczba nauczycieli w 
szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: .......... ; 

- języka polskiego – liczba nauczycieli w szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: 
.......... ; 

- matematyki – liczba nauczycieli w szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: ......... ; 

- przyrody – liczba nauczycieli w szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: .......... , 

Łącznie zrealizowanych ankiet: ……….. szt., co stanowi min. 80% próby w stosunku do 
nauczycieli ww. przedmiotów w szkole. Realizacja ankiet zajęła nauczycielom 
przeciętnie ok. ............. minut. 

Załącznik 3. Wypełnione kwestionariusze ankiety dla nauczyciela – łącznie ......... szt. 

Załącznik 4. Lista nauczycieli kształcenia zintegrowanego, języka polskiego, matematyki i 
przyrody objętych badaniem w szkole  
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3. Badanie kwestionariuszowe rodziców uczniów klas/y I. Łącznie zrealizowano 
............... ankiet,  co stanowi min. 70% próby w stosunku do rodziców, którzy wyrazili 
zgodę na badania dziecka.  

Załącznik 5. Lista uczniów klas/y I, wylosowanych/ej do badania 

 Załącznik 6. Formularze zgody rodziców uczniów klas I na udział w badaniu – ............. szt. 

Załącznik 7. Wypełnione kwestionariusze ankiety dla rodzica – ............ szt. 

Wypełnione kwestionariusze opatrzono odpowiednim numerem identyfikacyjnym – 
szkoły, ucznia, nauczyciela. Zweryfikowano poprawnośd wypełnienia każdego 
kwestionariusza.  

Respondenci prosili o objaśnienie następujących pytao z kwestionariusza dla:  

- dyrektora szkoły: .................................................................................................................                                                                                                                                            

- nauczycieli: .......................................................................................................................... 

- rodziców: .............................................................................................................................. 

Powodami, dla których zaistniała koniecznośd objaśnienia pytao przez ankietera, były: 

 

 

 

 

 

 

Respondenci zgłosili następujące uwagi do ankiet: 

Dyrektor szkoły: 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele: 
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Rodzice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały badawcze przekazuję w dobrze zabezpieczonych i opisanych paczkach – łącznie 
................. szt. Oznaczenia na paczkach zawierają kod identyfikacyjny szkoły oraz 
specyfikację zawartości. 

 

 

Zaświadczam, iż badanie zostało zrealizowane z należytą starannością, z zachowaniem 
pełnej zgodności z procedurami badawczymi ustalonymi przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 

 

 
           ......................................................................... 

   Data i podpis ankietera realizującego badania w szkole  
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Załącznik 30b. PROTOKÓŁ REALIZACJI BADANIA ZASADNICZEGO W SZKOLE 

 

Protokół realizacji badania zasadniczego w Szkole Podstawowej nr ..... 

w ............................................................ 

 

Kod szkoły: ........................................ (wypełnia ankieter) 

 
Niniejszym poświadczam zakooczenie realizacji badania terenowego w szkole. 

Badanie było realizowane w dn. ..................................................................... w jednej / 
dwóch (proszę podkreślid właściwą odpowiedź) klasach pierwszych, oznaczonej/ych literą/ami: 
........, ......... .  

Załącznik 1. Formularz zgody na przeprowadzenie w szkole podstawowej w latach 2009-2015 
panelowych badao osiągnięd uczniów oraz badao im towarzyszących 

Badanie obejmowało: 

1. Powołanie Szkolnego Koordynatora Badao – funkcję tę  sprawował/a Pan/i ................ 

..........................................................................., pełniąca/y w szkole obowiązki 
(właściwe podkreślid) dyrektora szkoły / wicedyrektora szkoły / pedagoga szkolnego / 
psychologa / nauczyciela / (inne, jakie?) ...............................  

2. Badanie kwestionariuszowe dyrektora szkoły  

Załącznik 2. Wypełniony kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły – 1 szt. 

3. Badanie kwestionariuszowe nauczycieli: 

- edukacji wczesnoszkolnej (bez nauczycieli klas zerowych) – liczba nauczycieli w 
szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: .......... ; 

- języka polskiego – liczba nauczycieli w szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: 
.......... ; 

- matematyki – liczba nauczycieli w szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: ......... ; 

- przyrody – liczba nauczycieli w szkole: ........., liczba zrealizowanych ankiet: .......... , 

Łącznie zrealizowanych ankiet: ……….. szt., co stanowi min. 80% próby w stosunku do 
nauczycieli ww. przedmiotów w szkole. 

Załącznik 3. Wypełnione kwestionariusze ankiety dla nauczyciela – łącznie ......... szt. 

Załącznik 4. Lista nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki i 
przyrody objętych badaniem w szkole  

4. Dokonanie przez wychowawcę/ów klas/y I wylosowanej/ych do badania opisów 
ucznia. Łącznie dokonano ..................... opisów, co stanowi min. 90% w odniesieniu do 
liczby uczniów niewykluczonych z badania w każdej z badanych klas. 

Załącznik 5. Wypełnione kwestionariusze opisu ucznia – łącznie ......... szt. 

Załącznik 6. Lista uczniów klas/y I, wylosowanych/ej do badania 
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5. Realizację badania indywidualnego uczniów (proszę podkreślid nazwę właściwego narzędzia) 
Testem Matryc Ravena / narzędziem równoważnym z Testem Matryc Ravena, tj. 
.......................................................................................... (proszę wstawid nazwę narzędzia 

badawczego). 

Łącznie przeprowadzono ............ badao, co stanowi min. 80% w odniesieniu do liczby 
uczniów niewykluczonych z badania w każdej z badanych klas. 

Załącznik 6. Lista uczniów klas/y I, wylosowanych/ej do badania  

Załącznik 7. Wypełnione arkusze odpowiedzi  – łącznie ……....... szt. 

Badanie przeprowadził/a (właściwe podkreślid) mgr / dr psychologii, p. ............................, 
legitymująca/y się dyplomem nr ........... uczelni (podad nazwę) 

.............................................., ze specjalizacją w zakresie…………………………………, 
pracownik (podad nazwę instytucji lub firmy) ........................................................................., 
ze stażem pracy …………… lat.  

6. Badanie kwestionariuszowe rodziców uczniów klas/y I. Łącznie zrealizowano ............ 
ankiet, co stanowi 100% próby w stosunku do rodziców, którzy wyrazili zgodę na 
badania dziecka.  

Załącznik 6. Lista uczniów klas/y I, wylosowanych/ej do badania 

 Załącznik 8. Formularze zgody rodziców uczniów klas I na udział w badaniu – ............. szt. 

Załącznik 9. Wypełnione kwestionariusze ankiety dla rodzica – ............ szt. 

Wypełnione kwestionariusze opatrzono odpowiednim numerem identyfikacyjnym – 
szkoły, ucznia, nauczyciela. Zweryfikowano poprawnośd wypełnienia każdego 
kwestionariusza.  

Materiały badawcze przekazuję w dobrze zabezpieczonych i opisanych paczkach – łącznie 
................. szt. Oznaczenia na paczkach zawierają kod identyfikacyjny szkoły oraz 
specyfikację zawartości. 

 

 

Zaświadczam, iż badanie zostało zrealizowane z należytą starannością, z zachowaniem 
pełnej zgodności z procedurami badawczymi ustalonymi przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 

 
       ......................................................................... 

   Data i podpis ankietera realizującego badania w szkole 
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Załącznik 31a. ZBIORCZY PROTOKÓŁ REALIZACJI BADANIA PILOTAŻOWEGO 
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INSTRUKCJE KODOWANIA DANYCH 

 
 
Załącznik 32. INSTRUKCJA KODOWANIA DANYCH 
 
 

UWAGA 
Kodowanie odbywa się według informacji zawartych w książkach kodowych poszczególnych 
kwestionariuszy.  
 

Ogólne zasady kodowania 

1. Pytania z jedną możliwą odpowiedzią kodowane są jako jedna zmienna numeryczna – etykiety 
wartości zmiennej odpowiadają odpowiedziom.  

2. Pytania z wieloma możliwymi odpowiedziami kodowane są w wielu zmiennych numerycznych 
(ich liczba odpowiada liczbie możliwych odpowiedzi) – jeśli odpowiedź została zaznaczona, to 
zmienna posiada wartośd 1, jeśli odpowiedź nie została zaznaczona, to zmienna posiada wartośd 
0.  

3. Pytania wieloitemowe (wieloelementowe) kodowane są w wielu zmiennych numerycznych (ich 
liczba odpowiada liczbie itemów (elementów)) – etykiety wartości poszczególnych zmiennych 
odpowiadają odpowiedziom.  

4. Tekstowe pytania otwarte kodowane są jako jedna zmienna tekstowa – zmienna zawiera całą 
odpowiedź respondenta; jeśli odpowiedź jest dłuższa niż 255 znaków, to zmienna zawiera 255 
znaków, a cała odpowiedź zostaje umieszczona w przygotowanym do tego arkuszu kalkulacyjnym; 
jeśli odpowiedź jest pusta, zmienna również pozostaje pusta.  

5. Pytania otwarte, gdzie respondent wpisuje liczbę (np. liczba osób czy wiek), kodowane są jako 
zmienna numeryczna zawierająca odpowiednią liczbę.  

6. W przypadku, gdy respondent w pytaniu może wpisad coś w pozycję „inne”, wpisaną 
odpowiedź umieszczamy w zmiennej tekstowej znajdującej się na koocu bloku zmiennych dla 
danego pytania (analogicznie do postępowania z tekstowym pytaniem otwartym).  

7. Braki danych w zmiennych numerycznych kodowane są w zależności od długości zmiennej za 
pomocą cyfry 9, przy czym jeśli zmienna ma długośd 1, to brak danych oznaczamy jako 9, jeśli 
zmienna ma długośd 2, to brak danych oznaczamy jako 99, jeśli zmienna ma długośd 3, to brak 
danych oznaczamy jako 999, a jeśli zmienna ma długośd 4, to brak danych oznaczamy jako 9999 
(według wartości odpowiadającej etykiecie „BRAK DANYCH”).  

8. Długośd zmiennej można odczytad z pola „Format” w tabeli zmiennej w książce kodów, przy 
czym „Format” składa się z liczby poprzedzonej literą („A” dla zmiennych tekstowych, „F” dla 
zmiennych numerycznych), gdzie liczba oznacza długośd zmiennej; np. A50 oznacza zmienną 
tekstową o długości 50 znaków, a F4 oznacza zmienną numeryczną o długości 4 znaków.  

9. Za braki danych uznajemy brak odpowiedzi na pytanie o jednej możliwej odpowiedzi, jak i brak 
odpowiedzi dla danego itemu (elementu) w pytaniach wieloitemowych (wieloelementowych); 
ponadto za braki danych uznajemy zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniach o jednej 
możliwej odpowiedzi, jak i dla danego itemu (elementu) w pytaniach wieloitemowych 
(wieloelementowych).  
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REJESTRACJA BAZY DANYCH PRZEZ GIODO 

 
Załącznik 33. ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GIODO 28 kwietnia 2010 
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ANEKS IV  

MATERIAŁY Z REALIZACJI BADANIA 

 
Załącznik 34. PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z BADAO PILOTAŻOWYCH 
 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Szkoła Podstawowa nr 36 ul.Więckowskiego 

35 90-734 Łódź
00130000050698 ZASADN a tak 0 0 27 100 22 81 17 100 16 94 3

Szkoła Podstawowa nr 205 ul.Dąbrówki 1 92-

413 Łódź
00130000050752 ZASADN b tak 0 0 21 100 16 76 16 100 14 88 3

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja 

Kopernika w Kutnie ul.Narutowicza 22 99-

300 Kutno

00130000051139 ZASADN c tak 0 0 19 100 17 89 16 100 16 100 3

Szkoła Podstawowa w Czarnem ul.Parkowa 

4 77-330 Czarne
00130000059230 ZASADN d tak 0 0 20 100 17 85 18 100 18 100 3

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupsku 

ul.Henryka ul.Pobożnego 2 76-200 Słupsk
00130000060079 ZASADN a tak 0 0 21 100 21 100 16 100 16 100 3

Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Al. ul.Wolności 

31 84-300 Lębork
00130000062809 ZASADN b tak 0 0 21 100 20 95 22 100 22 100 3

Szkoła Podstawowa w zespole ul.ŁÓDZKA 

19 97-217 LUBOCHNIA
00130000051683 ZASADN c tak 0 0 24 100 23 96 22 100 20 91 3

Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Wiśniowej Górze 

ul.Tuszyoska 32 95-020 Andrespol

00130000053140 ZASADN a tak 0 0 32 100 29 91 17 100 17 100 3

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 

ul.Dworcowa 9 97-310 Moszczenica
00130000053447 ZASADN d tak 0 0 19 100 19 100 21 100 20 95 3

Szkoła Podstawowa w Kębłowie ul.Wiejska 

49 84-242 Luzino
00130000059726 ZASADN a tak 0 0 20 100 15 75 18 100 18 100 3

Samorządowa Szkoła Podstawowa 

ul.Szkolna 7 84-239 Bolszewo
00130000059901 ZASADN b tak 0 0 25 100 23 92 20 100 20 100 3

Szkoła Podstawowa w Kielnie ul.Szkolna 4 

84-208 Kielno
00130000062252 ZASADN c tak 0 0 13 100 13 100 17 100 16 94 3

2.  Szkoły, w których nie zrealizowano badania

Nazwa i adres szkoły

Wypełnienie 

ankiety przez 

dyrektora 

szkoły (TAK / 

NIE)

Oddziały 

szkolne, w 

których były 

realizowane 

badania (np. IA, 

ID)

Szkoła z listy 

zasadniczej 

(ZASADN.) / 

zapasowej 

(ZAPAS.)Kod szkoły (ID)

3. Respondenci prosili o objaśnienie następujących pytao z kwestionariusza dla: 

- dyrektora szkoły: ..................................................................................................................................                                                                                                         

- nauczycieli: ...........................................................................................................................................

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Nazwa i adres szkoły Kod szkoły (ID) Powód wykluczenia z 

badania

Łączna liczba 

paczek 

zawierających 

materiały 

badawcze

Centralna Komisja Egzaminacyjna
00-190 Warszawa
ul. Lewartowskiego 6
tel. (022) 53 66 500

www.cke.edu.pl

Zespół realizacji projektów
tel. (022) 53 66531
fax (022) 53 66 546
efs@cke.edu.pl

 

2.  Szkoły, w których nie zrealizowano badania

Powód wykluczenia z 

badania

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Nazwa i adres szkoły Kod szkoły (ID)
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3. Respondenci prosili o objaśnienie następujących pytao z kwestionariusza dla: 

- dyrektora szkoły: ..................................................................................................................................                                                                                                         

- nauczycieli: ...........................................................................................................................................

- rodziców: ..............................................................................................................................................

Powodami, dla których zaistniała koniecznośd objaśnienia pytao przez ankietera, były:

 

Pytanie F8 - sugestia, aby zmienid "nauczanie zintegrowane" na "edukacja wczesnoszkolna"
Prośba o doprecyzowanie czy w pytaniu F2 odp. 5 dotyczy wyników dla szkoły, czy dla poszczególnych uczniów.

Nauczyciele klas I-III uważają, że mają zbyt małą wiedzę o egzaminach koocowych, aby się o nich wypowiadad.

W opinii tej grupy respondentów niektóre z pytao umieszczonych w ankiecie są zbyt szczegółowe np. B2, B3, B4, B9, B10, B11. 

Sugestia do pyt. C13 dotycząca zmiany istniejącej obecnie kafeterii na pięciostopniową skalę.

   .................................................................
Data i podpis koordynatora badania w SMG/KRC

Dyrektorzy zgłaszali, że kwestionariusz jest zbyt długi, a z uwagi na koniec semestru i odbywające się rady pedagogiczne mało jest czasu na jego wypełnienie.

Ankieta w opinii tej grupy respondentów powinna byd realizowana z nauczycielami uczącymi w klasach IV-VI, a nie z nauczycielami nauczania zintegrowanego.

Nauczyciele ze starszych klas lepiej znają tematykę poruszaną w ankiecie.

Zgłoszono niejasnośd w formularzu zgody w rubryce dotyczącej liczby uczniów. Czy należy w tym miejscu wpisad liczbę uczniów w wylosowanej klasie, czy 

wszystkich uczniów klas pierwszych w szkole. 

Nauczyciele:

4. Respondenci zgłosili następujące uwagi do ankiet:

Dyrektor szkoły:

Wśród tej grupy respondentów występują obawy co do anonimowości ankiety.

Pytanie C2 - sugestia dodania do kafeterii odpowiedzi "nie wiem".

Najczęście uwagi zgłaszano do sekwencji pytao od B15 do B19. Respondenci podkreślali, że często nie mają wystarczającej wiedzy, aby odpowiedzied na te pytania. Często

bowiem zdarza się, że matka samotnie wychowuje dziecko, nie utrzymując kontaktów z ojcem

Rodzice:

W pytaniu D6 prośba o zmianę "nauczanie zintegrowane" na "edukację wczesnoszkolną".
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Załącznik 35. RAPORT MILLWARD BROWN SMG/KRC Z BADANIA PILOTAŻOWEGO 

 

RAPORT Z BADANIA PILOTAŻOWEGO 

 

BADANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU METODOLOGII SZACOWANIA WSKAŹNIKA 
EDUKACYJNEGO WARTOŚCI DODANEJ (EWD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 4.02.2010  
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CHARAKTERYSTYKA BADANIA PILOTAŻOWEGO  

 

Od 2007 r. w ramach badao współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przy 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działa zespół prowadzący prace rozwojowe dotyczące 
metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). W ramach 
prowadzonych prac zaplanowano przeprowadzenie badao mających dostarczyd danych 
potrzebnych do oceny trafności metody EWD, lepszego modelowania EWD oraz monitorowania 
funkcjonowania egzaminów zewnętrznych. Pełny cykl badawczy obejmie lata 2009-2015. Przez 
ten okres śledzone będą losy szkolne uczniów, którzy jesienią 2009 r. rozpoczęli naukę w I klasie 
szkoły podstawowej.  

Niniejszy raport dotyczy pilotażu do pierwszej części badania podłużnego.  

 

CELE BADANIA PILOTAŻOWEGO 

Celem badania pilotażowego było sprawdzenie narzędzi ankietowych dostarczonych przez 
Zamawiającego, a także przetestowanie proponowanej procedury realizacji badania w szkołach. 

W ramach meta-analizy po realizacji pilotażu uwzględniono następujące zagadnienia: 

 Problemy realizacyjne w zakresie procedur realizacji badania w terenie, w tym: 
 Możliwośd uzyskania zakładanej stopy realizacji w poszczególnych grupach 

respondentów 

 Dopasowanie narzędzi do możliwości respondentów, w tym: 
 Długośd kwestionariusza 
 Struktura kwestionariusza 
 Zrozumiałośd treści pytao dla respondentów 
 Adekwatnośd pytao zadawanych poszczególnym grupom respondentów 
 Adekwatnośd i kompletnośd kafeterii przekodowanych 

 

PRÓBA 

Badaniem pilotażowym objętych zostało 12 oddziałów pierwszych z celowo dobranych 3-4 
oddziałowych (na poziomie klasy I) szkół podstawowych. Szkoły zlokalizowane były w dwóch 
województwach: łódzkim i pomorskim3. W każdym województwie w badaniu udział wzięły 3 
szkoły wiejskie i 3 miejskie.  

Badanie objęło: 

 12 dyrektorów 

                                                      

3
 W SOPZ zakładano realizację badania pilotażowego w województwach łódzkim i małopolskim. Jednak z uwagi na fakt, 

iż w województwie małopolskim przerwa zimowa rozpoczynała się w trakcie trwania fazy pilotażowej i istniało ryzyko 
braku możliwości zrealizowania badao, Zamawiający podjął decyzję o zmianie województwa na województwo 
pomorskie, w którym przerwa zimowa rozpoczynała się w terminie późniejszym, niż termin zakooczenia pilotażu. 
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 wszystkich nauczycieli (pełno i niepełnoetatowych) kształcenia zintegrowanego (bez 
nauczycieli klas zerowych), nauczycieli języka polskiego, matematyki oraz przyrody  

 wszystkich rodziców uczniów jednej, wskazanej w każdej szkole klasy I. 

NARZĘDZIA BADAWCZE  

Pilotażowi poddano następujące narzędzia badawcze: 

 kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły podstawowej 
 kwestionariusz ankiety dla nauczyciela szkoły podstawowej 
 kwestionariusz  
 ankiety dla rodzica ucznia szkoły podstawowej 

 

 

INFORMACJE O REALIZACJI BADANIA PILOTAŻOWEGO 

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEBIEGU BADANIA 

 Badanie pilotażowe zostało zrealizowane w dniach: 13.01.-20.01.2010. 

 Całkowity czas realizacji badania najczęściej wynosił 3-4 dni robocze. Nie jest to jednak 
dokładna prognoza dla czasu trwania badania zasadniczego, ponieważ w badaniach 
pilotażowych nie testowano dwóch relatywnie czasochłonnych elementów: 
kwestionariusza opisu ucznia (wypełnianego przez wychowawcę klasy) oraz Testu Matryc 
Ravena wykonywanego przez uczniów klas I. 

 Czas realizacji badania z rodzicami – od momentu rozdania kwestionariuszy, do momentu 
ich odbioru – wyniósł 3-4 dni. 

 Czas realizacji badania z nauczycielami – od momentu rozdania kwestionariuszy, do 
momentu ich odbioru – wahał się od 1 do 6 dni, najczęściej były to 3-4 dni. 

 Średni czas poświęcony na wypełnienie ankiety dyrektora szkoły w zależności od szkoły 
wahał się od 15 do 40 minut. 

 Nauczycielom biorącym udział w badaniu wypełnienie kwestionariusza zajęło średnio od 
10 do 40 minut. 

Tabela 7 Informacja o całkowitym czasie realizacja badania pilotażowego w szkołach (liczba szkół). 

 Całkowity czas realizacji badania4 Całkowity czas realizacji badania z 
rodzicami5 

Całkowity czas realizacji badania z 
nauczycielami6 

1-2 dni   2 

3-4 dni 10 12 8 

5-6 dni 2  2 

 

                                                      

4
 Liczba dni roboczych od momentu pierwszego kontaktu ze Szkolnym Koordynatorem Badania do momentu zebrania 

kompletu materiałów. 
5
 Liczba dni roboczych od momentu rozdania do momentu zebrania kompletu wypełnionych ankiet. 

6
 Liczba dni roboczych od momentu rozdania do momentu zebrania kompletu wypełnionych ankiet. 
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UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW  

BADANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY  

 Umówienie z dyrektorem szkoły najczęściej odbywało się telefonicznie. 
 Ankieterzy nie napotkali na szczególne trudności w realizacji badania z dyrektorami szkół. 

BADANIE Z NAUCZYCIELAMI 

 Kontakt z nauczycielami najczęściej za pośrednictwem Szkolnego Koordynatora Badao 
wyznaczonego przez dyrektora, lub za pośrednictwem samego dyrektora. 

Ankieterzy wskazali następujące problemy w badaniu nauczycieli, które mogą stanowid zagrożenie 
dla realizacji badania zasadniczego: 

 W związku ze sporządzaniem list nauczycieli i nadawaniem badanym unikalnych kodów w 
ramach ankiet powstaje obawa respondentów o ich faktyczną anonimowośd. Nauczyciele 
obawiają się, że ich dane mogą byd wykorzystane w sposób inny, niż w powiązaniu z 
badaniem, ponieważ kod umieszczony na ankiecie pozwala powiązad odpowiedzi z 
konkretną osobą. Powstaje tutaj ryzyko unikania udziału w badaniu lub pomijania 
niektórych pytao, co ujawniło się w pilotażu – w pytaniach drażliwych, o opinie. 

 W opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego ankieta powinna byd wypełniana przez 
nauczycieli klas IV-VI, jako osób przygotowujących dzieci do egzaminów. Nauczyciele klas 
I-III nie czuli się wystarczająco kompetentni, aby wypowiadad się o sprawdzianie, 
ponieważ mają małą wiedzę na ten temat.  

 

BADANIE Z RODZICAMI 

 Najtrudniejsza z punktu widzenia ankieterów częśd badania. 

 Kontakt z rodzicami nawiązany za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Szkolnego 
Koordynatora Badao. 

 Rodzice, którzy nie dostarczyli kompletnych kwestionariuszy, oddawali niewypełnione 
ankiety w zaklejonych kopertach bez podania powodów nieudzielenia odpowiedzi. Jeden z 
rodziców powołał się na chorobę dzieci. 

 Zgłoszono uwagi, iż nie wszystkie pytania z ankiety były napisane zrozumiałym dla 
rodziców językiem. Szerzej o problemach w konkretnych pytaniach w następnym rozdziale 
raportu. 

Ankieterzy wskazali następujące problemy w badaniu rodziców, które mogą stanowid zagrożenie 
dla realizacji badania zasadniczego: 

 Brak bezpośredniego kontaktu z rodzicami – poleganie na pośrednictwie nauczycieli, czy 
dzieci, sprawia, że badanie jest pozbawione efektywnej fazy aranżacji, w której ankieter 
może wyjaśnid cel badania, odpowiedzied na pytania, wzbudzid odpowiednią motywację 
do udziału w badaniu. W takiej sytuacji ankieter nie ma kontroli nad odbiorem sytuacji 
przez respondenta, zrozumieniem zadania i poprawnym wypełnieniem ankiety.  

 Problem pośredników – wielu pośredników (koordynator, wychowawca, dziecko) to 
większe ryzyko porażki. Zwłaszcza w przypadku dzieci problemem jest pamiętanie o 
przekazaniu rodzicom ankiety do wypełnienia, lub przyniesieniu wypełnionej ankiety do 
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szkoły. Co więcej, koniecznośd korzystania z pośredników sprawia, że czas badania może 
się wydłużyd – jeśli konieczne są uzupełnienia braków danych. 

 W zasadzie nie ma możliwości uzupełnienia danych, jeśli zwrócony kwestionariusz zawiera 
braki. Rodzice często odmawiali uzupełnienia wypełnionych wcześniej ankiet bez podania 
powodów. 

 Nie ma możliwości dotarcia do rodziców dzieci, które w czasie realizacji badania w szkole 
są chore. Jest to problem z punktu widzenia osiągnięcia założonej stopy realizacji badania. 
Ankieter w tej sytuacji jest bezsilny. Pojawia się wątpliwośd, jak zaklasyfikowad takie 
sytuacje – naszym zdaniem jest to typowy przypadek okresowej niedostępności, która 
wykraczając poza termin realizacji badania uniemożliwia uzyskanie od respondenta 
odpowiedzi.  

 

UZYSKANY POZIOM REALIZACJI W BADANIU PILOTAŻOWYM  

Tabela 8 Poziom realizacji w badaniu pilotażowym 

 Badanie z dyrektorami 
szkół 

Badanie  
z nauczycielami 

Badanie z rodzicami 

Liczba uzyskanych ankiet 12 213 235 

Liczba osób objętych badaniem 12 220 262 

Liczba odmów 0 7 27 

Stopa realizacji badania (respose rate) 100% 97% 90% 

Wymagana stopa realizacji 90% próby 80% w każdej ze szkół 

85% próby 

70% w każdej ze szkół 

75% próby 

 

WNIOSKI PO REALIZACJI PILOTAŻU  

UWAGI DO NARZĘDZI BADAWCZYCH 

W ramach pilotażu potwierdzono, iż długośd i struktura kwestionariuszy są akceptowalne i nie 
stanowią przeszkody dla realizacji badania.  

Wskazano kilka pytao, które mogą nie byd zrozumiałe dla respondentów. Szczegółowo omówiono 
to zagadnienie dalej. Pojawiły się też wątpliwości co do adekwatności niektórych pytao dla 
poszczególnych grup respondentów – formułowane przez samych badanych. Szczegółowo 
omówiono to zagadnienie dalej. 

W ramach pilotażu potwierdzono adekwatnośd kafeterii przekodowanych. 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW  UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

Najwięcej trudności w udzieleniu odpowiedzi pojawiło się w pytaniu C.12 – w stwierdzeniach od b 
do e w 28%, zaś w stwierdzeniach a i f ponad 10%. Należy przypuszczad, że pytanie to nie jest dla 
respondentów zrozumiałe, a dodatkowo, ponieważ znajduje się na koocu kwestionariusza, 
motywacja do udzielenia na nie odpowiedzi jest bardzo mała. 



                   
 
 
 
 

 

  
www.ewd.edu.pl  

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
00-190 Warszawa 
ul. Lewartowskiego 6 
tel. (022) 53 66 500 
www.cke.edu.pl  

Zespół realizacji projektów 
tel. (022) 53 66 531 
fax (022) 53 66 546 
efs@cke.edu.pl 

152 

Centralna 
Komisja 
Egzaminacyjna 

E
g
z
a
m
i
n
a
c
y
j
n
a 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Kolejne trudności pojawiły się w pytaniach otwartych, np. B.16, B.11, B.10, B.4 (maksymalnie do 
22%). W przypadku niektórych pytao można podjąd próbę zmiany typu pytania na pół-otwarte – 
tam, gdzie istnieją podstawy do stworzenia adekwatnej kafeterii. 

Do problematycznych pytao pod względem możliwych braków odpowiedzi zaliczyd należy także: 

 Pytanie A.4– o wielkośd miejscowości, trudności wynikają tutaj przede wszystkim z 
niewiedzy; 

 Pytanie A.8 –szczególnie niektóre podpunkty (m.in. j, m, q), trudności mogą wynikad z 
niechęci do ujawniania poziomu zamożności rodziny, mogą byd traktowane, jako zbyt 
osobiste, a także z niezrozumienia pytania (problem z definicją dzieła sztuki) 

 Blok pytao B – sytuacja zawodowa rodziców i opiekunów. Pytania te odbierane są, jako 
zbyt szczegółowe i jednocześnie dotykające bardzo drażliwej sfery statusu społeczno-
zawodowego (zwłaszcza w przypadku niechęci do przyznania się do niskiej pozycji 
społecznej). W pytaniach tych wystąpiło umiarkowane zjawisko unikania odpowiedzi, nie 
tylko w pytaniach otwartych wspomnianych wcześniej; 

 Pytania od B15 do B20 (od 8 do nawet 22% trudności w udzieleniu odpowiedzi przy 
pytaniach otwartych) – sytuacja zawodowa dziadka ze strony ojca. Pytania te zostały 
odebrane, jako zbyt odległe w stosunku do podmiotu badania, jakim jest dziecko, które 
przyniosło kwestionariusz – respondenci nie dostrzegają związku tych zagadnieo, traktując 
te pytania jako wścibskie, zbyt szczegółowe. Ponadto częśd badanych miała problemy z 
udzieleniem odpowiedzi na te pytania wynikające niemal wyłącznie z niewiedzy.  

Powyższe problemy związane są ze zjawiskami społecznymi będącymi poza sprawczością 
ankietera lub badacza. Nie można na nie wpłynąd np. poprzez zmianę konstrukcji pytao, zaś 
niemożliwe jest tak szczegółowe wyjaśnienie celu zadawania tych pytao bez ryzyka, iż wpłynie to 
na prawdziwośd odpowiedzi. 

Analiza brzegowa odpowiedzi „Nie wiem” oraz „Trudno powiedzied” wskazuje, iż pytania w 
większości przypadków zostały dobrze zrozumiane, zaś opcja ta jako odpowiedź ucieczkowa, 
wykorzystywana jest sporadycznie – pojawia się głównie w pytaniach o fakty, jako 
odzwierciedlenie rzeczywistej niewiedzy lub niechęci do ujawniania szczegółowych informacji o 
rodzinie. 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

Najwięcej trudności respondenci mieli z odpowiedzią na pytanie C.4. Należy przypuszczad, że 
pytanie to jest problematyczne z powodu niechęci respondentów do przyznania się, iż nie 
aktualizują swojej wiedzy. 

Trudności w udzieleniu odpowiedzi pojawiają się w pytaniach otwartych, np. A3, A2, C1. W 
przypadku niektórych pytao można podjąd próbę zmiany typu pytania na pół-otwarte – tam, gdzie 
istnieją podstawy do stworzenia adekwatnej kafeterii. 

Niechęd do udzielania odpowiedzi (szczególnie w pierwszym bloku pytao) odzwierciedlają także 
zjawiska, o których już była mowa – nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego nie czują się 
kompetentni do oceny zmian w systemie egzaminów szkolnych, ponieważ uważają, iż 
bezpośrednio ich to nie dotyczy, nie mają na ten temat wiedzy. Dodatkowo – zapewne w związku 
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z obawą o brak anonimowości unikają formułowania ocen na drażliwe tematy (np. zmiany w 
egzaminach). 

Powyższe dane świadczą o tym, iż występujące w ankietach trudności w udzielaniu odpowiedzi 
mają częściowo charakter systematyczny – wynikający z obaw nauczycieli przed ujawnianiem 
swoich opinii i wiedzy. Systematyczne braki występują jednak tylko w kilku drażliwych pytaniach, 
co rodzi problemy dla analizy tylko tych pytao, nie zagraża jednak kompletności i dobrej jakości 
pozostałych danych. Dotyczy to przede wszystkim pytao A1, A2, A3, C1 (otwarte), C4. Dodatkowo 
o niechęci do ujawniania własnych opinii świadczy fakt, iż najwyższe odsetki odpowiedzi 
ucieczkowej „trudno powiedzied” odnotowano w pytaniach, które bezpośrednio nie dotyczyły 
badanych – a więc pytaniach o zachowania rodziców, o zachowania innych szkół etc. 

Opisane problemy związane są ze zjawiskami społecznymi będącymi poza sprawczością ankietera 
lub badacza. Nie można na nie wpłynąd np. poprzez zmianę konstrukcji pytao. Jedyną możliwością 
byłoby tutaj zapewnienie respondentom większej anonimowości –  ale jest to sprzeczne z 
konstrukcją metodologii badania, która wymaga przydzielania badanym niepowtarzalnych 
numerów, które potem pozwalają łączyd poszczególne kwestionariusze ze sobą.  

Analiza brzegowa odpowiedzi „Nie wiem” wskazuje, iż pytania zostały dobrze zrozumiane, zaś 
opcja ta jako odpowiedź ucieczkowa wykorzystywana jest sporadycznie. W żadnym z pytao 
odsetek odpowiedzi „Nie wiem” nie przekroczył 25%, co jest poziomem akceptowalnym. 

W kwestii merytorycznej nauczyciele zasugerowali dokonanie zmiany w kafeterii w pytaniu D6, 
polegającej na zastąpieniu odpowiedzi „nauczanie zintegrowane” odpowiedzią „nauczanie 
wczesnoszkolne”. 

 

ANKIETA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  

Trudności pojawiły się w pytaniach otwartych, np. A2, A3 (maksymalnie do 25%). Przy 
kwestionariuszu do samodzielnego wypełnienia jest to zjawisko spodziewane, a jego skalę można 
uznad za akceptowalną. W przypadku niektórych pytao można podjąd próbę zmiany typu pytania 
na pół-otwarte – tam, gdzie istnieją podstawy do stworzenia adekwatnej kafeterii. 

Na podstawie wyników pilotażu można przewidzied pojawienie się istotnej skali braków danych w 
pytaniach B1-B3 – to pytania o konkretne liczby, fakty, których ustalenie przy ograniczonej ilości 
czasu może stanowid dla dyrektora problem. Byd może należy uprzedzid respondenta, iż w 
ankiecie trzeba podad tego typu dane, oraz poprosid go, aby wcześniej je przygotował.  

Przy bardzo małej liczebności próby w badaniu dyrektorów trudno mówid o systematyczności lub 
losowości braków danych, jednak zaobserwowane prawidłowości są podobne do problemów z 
badania nauczycieli (z racji podobieostwa pytao). Dyrektorzy także unikali formułowania 
jednoznacznych ocen i uchylali się od odpowiedzi w pytaniach o ocenę wprowadzenia egzaminów 
zewnętrznych. Dotyczy to np. pytao A1-A3, E4. Byd może z powodu obawy o anonimowośd 
respondenci unikali odpowiedzi w pytaniu E4 podpunkt 6 – „szkolenia prowadzone przez zespół 
EWD działający przy CKE”. Dodatkowo o niechęci do ujawniania własnych opinii świadczy fakt, iż 
najwyższe odsetki odpowiedzi ucieczkowej „trudno powiedzied” odnotowano w pytaniach, które 
bezpośrednio nie dotyczyły badanych – a więc pytaniach o zachowania rodziców, o zachowania 
innych szkół etc. 

Analiza brzegowa odpowiedzi „Nie wiem” wskazuje, iż pytania zostały dobrze zrozumiane, zaś 
opcja ta jako odpowiedź ucieczkowa wykorzystywana jest sporadycznie.  
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Co do merytorycznej zawartości kwestionariusza zgłoszono kilka uwag: 

 Pytanie E2 podpunkt 5 „Czy w Pani/Pana szkole publikowane są wyniki sprawdzianu 
(ulotki, strona internetowa, inne materiały)?” – zgłoszono wątpliwośd, czy pytanie dotyczy 
wyników dla szkoły, klasy czy dla poszczególnych uczniów. 

 Pytanie F8 – analogicznie do kwestionariusza dla nauczycieli zgłoszono propozycję 
zamiany „nauczania zintegrowanego” na „nauczanie wczesnoszkolne”. 
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Załącznik 36. PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z BADAO ZASADNICZYCH 
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ANEKS V  

MATERIAŁY  ZWIĄZANE Z KONTROLĄ  REALIZACJI BADAO TERENOWYCH 

 

Załącznik 37. LISTA SZKÓŁ WYLOSOWANYCH DO KONTROLI REALIZACJI BADANIA 
TERENOWEGO 
 

Lp. Strata Szkoła  

1.  1 
Szkoła Podstawowa  
ul. Szkolna 19 
64-211 Obra 

2.  1 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie 
ul. Langiewicza 3 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

3.  2 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego Prymasa Tysiąclecia 
ul. Bydgoska 24 
89-100 Nakło nad Notecią 

4.  2 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Kościuszki 12 
86-050 Solec Kujawski 

5.  3 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Kornela Makuszyoskiego 
ul. Jagiellooska 67 
05-120 Legionowo 

6.  3 

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Leona Kruczkowskiego 
ul. Kościuszki 19 
44-330 Jastrzębie Zdrój 

7.  3 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. 23 Stycznia 20 
63-700 Krotoszyn 

8.  3 

Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
ul. gen. M. Boruty Spiechowicza 1 
37-700 Przemyśl 

9.  3 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Martyrologii Piaśnicy 
ul. Nanicka 22 
84-200 Wejherowo 

10.  3 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Powstaoców Śląskich 
ul. Kościelna 19 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

11.  3 

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Skłodowskiej-Curie 
ul. Chemiczna 9 
88-100 Inowrocław 
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12.  4 

Szkoła Podstawowa nr 246 
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Białowieska 22 
04-063 Warszawa 

13.  4 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 
ul. Kasprowicza 107 
01-823 Warszawa 45 

14.  4 
Szkoła Podstawowa nr 42 
ul. B. Prusa 253 A 
41-219 Sosnowiec 

15.  4 

Szkoła Podstawowa nr 22 
im. G. Narutowicza 
ul. Żabia 1 
42-202 Częstochowa 

16.  4 
Szkoła Podstawowa nr 86 
ul. Wielkopolska 20 
80-180 Gdaosk 

17.  5 

Szkoła Podstawowa nr 70 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Piękna 37 
60-591 Poznao 

 
 
 
Załącznik 38. INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI BADAO TERENOWYCH 

 
Załącznik 39. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI BADAO TERENOWYCH 
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Załącznik 40. RAPORT Z KONTROLI BADAŃ UWARUNKOWAŃ OSIĄGNIĘD SZKOLNYCH 
UCZNIÓW 
 
Załącznik 41. SPRAWOZDANIE Z KONTROLI REALIZACJI BADAO TERENOWYCH 

 

 
 

 

ANEKS VI  

MATERIAŁY ZWIĄZANE Z  KONTROLĄ JAKOŚCI DOKUMENTACJI BADAWCZEJ ORAZ 
BAZ DANYCH  

 
 
Załącznik 42. PROCEDURA KONTROLI DOKUMENTACJI BADAO TERENOWYCH 
 
 

PROCEDURA KONTROLI DOKUMENTACJI  
I ETAPU BADAO UWARUNKOWAO OSIĄGNIĘD SZKOLNYCH  

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW,  
PRZEPROWADZONYCH W 1. KWARTALE 2010 r. 

 
 

Zleceniodawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna 
 
Realizatorzy badao terenowych: 
- Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Poland-Media SA (szkoła podstawowa) 
- Pracownia Badao Społecznych wraz z Centrum Badao Opinii Społecznej ( gimnazja) 

 
Próbka badawcza: 
- pełna dokumentacja badania w szkołach – dot. 180 szkół podstawowych i 150 gimnazjów  
oraz dodatkowo 
- kontrola kwestionariuszy badawczych z 10% losowo wybranych szkół (w tym szkoły, w których 
kontrola jakości realizacji badao wskazała nieścisłości bądź błędy realizacyjne – próba celowa) 

 
Zbiór dokumentów podlegających kontroli:  
- formularz zgody dyrektora szkoły na realizację badania 
- lista klas pierwszych w szkole  
- lista nauczycieli w szkole, uczących wybranych przedmiotów 
- lista/y uczniów klas/y I objętych badaniem w szkole 
- zbiór formularzy zgody rodzica na badania dziecka oraz na wykorzystanie wyników tych badao 
- protokół realizacji badania w szkole 
- zbiorczy protokół realizacji badania terenowego 
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- wypełnione kwestionariusze w 10% losowo wybranych szkołach (w tym szkoły, w których 
kontrola jakości realizacji badao wskazała nieścisłości bądź błędy realizacyjne) 

 
Dokumenty wykorzystywane podczas kontroli:  
- lista szkół wylosowanych do badania (z próby głównej i z próby zapasowej) 
- lista szkół, w przypadku których koordynator badania wyraził zgodę na obniżenie progu realizacji 
badania w szkole lub klasie 
- procedury realizacji badania, wraz ze wzorami dokumentów 
- procedura doboru klas do badania w szkole wraz z listą kodów wykorzystywanych w wyborze 
klas 

 
Wykonawcy kontroli: 
- Zespół Badawczy CKE 
- 4 kontrolerów 

 
Nadzór nad prawidłowością realizacji kontroli: 
Roman Dolata i Marek Piotrowski (całośd) 
Zofia Lisiecka – dokumentacja badao w szkołach podstawowych 
Przemysław Majkut – dokumentacja badao w gimnazjach 

 
PROCEDURA KONTROLI DOKUMENTACJI  
1. Sprawdzenie zgodności doboru szkół do badania w odniesieniu do listy szkół sporządzonej 

przez CKE. 
2. Sprawdzenie kompletności dokumentacji badania w szkole (dokumentacja badania, 

kwestionariusze badawcze, wyniki badania).  
3. Sprawdzenie formularza wyrażenia zgody na realizację  badania przez dyrektora szkoły. 
4. Sprawdzenie poprawności doboru klas do badania. 
5. Porównanie danych znajdujących się na protokołach realizacji badao każdej szkoły z danymi 

znajdującymi się w protokole zbiorczym, a także z liczbami znajdującymi się na listach uczniów 
i nauczycieli oraz z liczbą zgód rodziców. 
5.1. Kontroler przepisuje odpowiednie dane z protokołu realizacji badania w szkole do 

wcześniej przygotowanego arkusza kalkulacyjnego. Są to: 

 liczba nauczycieli uczących w szkole 

 liczba ankiet zrealizowanych wśród nauczycieli 

 liczba zrealizowanych badao kwestionariuszowych rodziców uczniów 

 liczba przeprowadzonych testów Matryc Ravena 

 liczba opisów uczniów (dot. szkoły podstawowej) 

 liczba zrealizowanych badao kwestionariuszowych uczniów (dot. gimnazjum) 
5.2. Kontroler wprowadza dane z list uczniów i nauczycieli: 

 liczbę uczniów objętych badaniem (niewykluczonych z badania z powodu 
niepełnosprawności bądź braku zgody rodziców) 

 liczbę nauczycieli objętych badaniem 
5.3. Kontroler  weryfikuje zgody rodziców  i zaznacza w oddzielnym arkuszu kalkulacyjnym 

liczbę zgód pełnych (oba podpisy) oraz liczbę zgód niepełnych, odnotowując braki. W 
przypadku wystąpienia braków innych niż brak podpisów, zapisuje, czego brakowało. 

6. Porównanie liczby zgód rodziców z liczbą przeprowadzonych ankiet i przeprowadzonych 
testów Matryc Ravena. 
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7. Sprawdzenie zgodności zawartości paczek zawierających kwestionariusze z badao w szkole – 
próba losowa 10% szkół wraz ze szkołami dobranymi celowo, w wyniku wcześniej 
przeprowadzonej kontroli realizacji badania, oraz te, w które zostały wskazane podczas 
sprawdzania dokumentacji. 

8. Porównanie liczb otrzymanych z kontroli dokumentów z protokołem realizacji całego badania.  
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Załącznik 41. PROTOKÓŁ  Z KONTROLI DOKUMENTACJI BADAWCZEJ 

   
Załącznik 42. PROTOKÓŁ Z KONTROLI BAZ DANYCH POZYSKANYCH W WYNIKU 
REALIZACJI PRZEZ SMG/KRC POLAND-MEDIA SA BADAO TERENOWYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH 
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ANEKS VII  

PROTOKOŁY ODBIORU DZIEŁA 

 
 
Załącznik 45a. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA 
 
Załącznik 45b. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA PO USUNIĘCIU WAD 
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ANEKS VIII  

WYBRANE PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z BADANIAMI PANELOWYMI  

 
 
Załącznik 46. WYBRANE ARTYKUŁY 
 

 

http://www.kotp.pl/?p=19 

 

BADANIE CKE / SMG KRC 

Badanie zaplanowane na sześd kolejnych lat, finansowane ze środków unijnych, prowadzone w 
Szkołach Podstawowych począwszy od pierwszej klasy aż do egzaminu przedgimnazjalnego. W 
klasie pierwszej prowadzone przez psychologa – ma na celu ocenę potencjału intelektualnego 
dziecka na początku edukacji; przez kolejne pięd lat opisywane będą postępy w nauce z 
podstawowych przedmiotów a ostatecznie wszystkie te dane będą skojarzone z wynikiem 
egzaminu, który zdaje się na koniec szóstej klasy. Jednym z głównych celów badania jest 
stwierdzenie czy i w jakim stopniu egzamin sprawdza wiedzę oraz czy wyniki w nim uzyskiwane 
odpowiadają poziomowi wiedzy i umiejętności prezentowanych przez ucznia. 

Badaniem objęte są 182 losowo wybrane szkoły w całym kraju, w tym 25 w województwie Śląskim 
(około 1000 dzieci). Z każdej szkoły wylosowano dwie klasy. 

http://www.kotp.pl/?p=19
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Wszelkie dane osobowe zostaną zakodowane a całe badanie prowadzone jest pod kontrolą 
Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, gwarantuje więc anonimowośd wyników. 

Najczęściej zadawane pytania: 

Czy rodzice lub nauczyciele poznają wyniki badania? 

Nie, ponieważ badanie obejmuje tylko wycinek “inteligencji” a jego wynik zdecydowanie nie 
odzwierciedla całości potencjału dziecka. Na możliwości rozwoju wpływają również silnie czynniki 
emocjonalne i motywacyjne, których badanie nie uwzględnia. Podanie wyniku mogłoby 
spowodowad zbyt duże lub zbyt małe wymagania wobec dziecka, a ich podstawą byłby pomiar 
izolowanej cechy. 

Dlaczego mielibyśmy wyrazid zgodę na udział dziecka w badaniu? 

Bo wyniki badao nie tylko będą owocowad urealnieniem w przyszłości systemu edukacyjno – 
egzaminacyjnego, ale też będą na bieżąco wpływad na ich kształt. W ten sposób dzieci swoimi 
wynikami będą oddziaływad na system, w którym są kształcone. 

Jak będzie wyglądało badanie? 

W tym roku badanie przeprowadzi psycholog – indywidualnie, w czasie lekcji zaprosi każde 
dziecko do gabinetu na terenie szkoły i tam w zachęcającej i nieoceniającej atmosferze poprosi je 
o rozwiązanie zadao typu: uzupełnij wzór o podobny albo brakujący element, tak by był 
kompletny. Zarówno poprawne jak i błędne odpowiedzi będą traktowane tak samo, by dziecko nie 
było ani motywowane, ani deprymowane wynikami. W kolejnych latach nauczyciele będą 
opisywad postępy w nauce już bez aktywnego udziału dziecka. 

Po co ta ankieta? Czemu takie pytania? 

Intencją twórców badania jest ustalenie, w jaki sposób otoczenie rodzinne i warunki ekonomiczne 
mogą wpływad na rozwój potencjału dzieci w klasach 1 do 6. Dlatego pojawiają się pytania o 
sytuację zawodową, materialną oraz tradycje rodzinne . Pytania mogą wydawad się zbyt 
szczegółowe, ale najwidoczniej takie dane mogą mied znaczenie dla późniejszej analizy materiału. 
Oczywiście nikt nie może zmusid rodzica do odpowiedzi na wszystkie pytania, ale możemy o to 
prosid. 

Czy mogę się nie zgodzid i czy wtedy dziecko nie będzie brało udziału? 

Oczywiście, że można nie wyrazid zgody, trzeba jednak pamiętad, że jeśli ponad 20% rodziców 
odmówi badanie się nie odbędzie a tym samym odbieramy swojemu środowisku szansę bycia 
reprezentowanym w tej próbie i nasze dzieci nie będą mied wpływu na system, któremu są 
podporządkowane. 

Napisane przez: admin  

~ 7 mar 2010 ~ 

http://www.kotp.pl/?author=1
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Załącznik 47. WYBRANE ANONSE 
 

 

http://kuratorium.wbd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2335:cke-rozpoczyna-badania-

uwarunkowaipgniuczni-losowo-wybranych-szkosach-&catid=68:komunikaty-dla-dyrektor-jst&Itemid=105 

 

http://kuratorium.kielce.pl/6141/badania-dotyczace-rozwoju-metodologii-szacowania-wskaznika-

edukacyjnej-wartosci-dodanej-ewd 

http://kuratorium.wbd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2335:cke-rozpoczyna-badania-uwarunkowaipgniuczni-losowo-wybranych-szkosach-&catid=68:komunikaty-dla-dyrektor-jst&Itemid=105
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