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Tomasz Żółtak 

Rozdział 1. Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej dla 
gimnazjów na podstawie danych jednorocznych 

Wprowadzenie 

Problematyka szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów na 

podstawie danych jednorocznych była już w Polsce omawiana dość gruntownie. 

Zaprezentowano i zbadano własności różnych metod jej wyliczania, od najprostszych, 

wykorzystujących jedynie informacje zagregowane na poziomie szkoły, po skomplikowane 

modele statystyczne z efektami losowymi (Jakubowski 2007a i 2007c). Analizowane były też 

konsekwencje przyjęcia różnych założeń co do kształtu zależności pomiędzy wynikami 

sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej a wynikami egzaminu gimnazjalnego. 

Rozważano zarówno zależność liniową, opisywaną wielomianem drugiego stopnia, jak 

również regresję liniową „kawałkami"(piecewise regression) (Jakubowski 2007b). Badana 

była też stabilność w czasie wskaźników uzyskiwanych w ramach różnych modeli 

(Jakubowski 2007b). 

Innym ważnym aspektem prac nad jednorocznymi wskaźnikami EWD była weryfikacja ich 

trafności jako miary efektywności pracy szkoły. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań 

wskazują, że zaproponowane wskaźniki EWD dla gimnazjów są znacznie słabiej niż wyniki 

samego egzaminu skorelowane z charakterstykami rodziny pochodzenia ucznia takimi jak 

status ekonomiczno-społeczny, czy różne wskaźniki kapitału kuturowego. Oznacza to, że 

czynniki te nie powinny  znacząco wpływać na szacowanie efektywności nauczania za 

pomocą metody EWD. Jednocześnie zanotowano, co prawda niezbyt silne, związki pomiędzy 

miarami EWD a innymi wskaźnikami jakości pracy szkoły, w szczególności z ocenami szkoły 

formułowanymi przez rodziców i uczniów. Warto zaznaczyć, że związki te były silniejsze 

w odniesieniu do EWD niż do surowych wyników egzaminacyjnych. Omawiane zależności 

różniły się też natężeniem ze względu na średnie wyniki uczniów danej szkoły na egzaminie. 

Były one silniejsze w szkołach o wysokich wynikach, a słabsze w szkołach o niskich 

wynikach (Pokropek 2007). 

Jednoroczne wskaźniki EWD dla gimnazjów w Polsce 

Na podstawie przywołanych powyżej wyników  zdecydowano się wprowadzić dla gimnazjów 

w Polsce na potrzeby ewaluacji wewnątrzszkolnej dosyć prosty w swojej formie model 

wyliczania jednorocznych wskaźników EWD. Wykorzystuje się w nim dane na poziomie 
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indywidualnym o wynikach uczniów na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym oraz 

informacje o płci i dysleksji (dyslekcja potwierdzona zgodnie z procedurami 

egzaminacyjnymi; informację tę traktujemy głównie jako oznaczenie wersji testu, a nie 

charakterystykę psychofizyczną ucznia). W ogólnej formie model opisuje równanie: 

               
            

       
 
       

  
    

gdzie: 

yi – wynik i-tego ucznia na egzaminie gimnazjalnym (w części humanistycznej lub 

matematyczno-przyrodniczej); 

xi – wynik i-tego ucznia na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej; 

pi – płeć i-tego ucznia (0 - chłopcy, 1 - dziewczęta); 

di

s
 – pisanie przez i-tego ucznia sprawdzianu z dostosowaniem dla dyslektyków 

(0 - nie, 1 - tak);  

di

g
 – pisanie przez i-tego ucznia egzaminu gimnazjalnego z dostosowaniem dla 

dyslektyków (0 - nie, 1 - tak);  

di

sg
 – efekt interakcji zmiennej di

s 
 i di

g
 (–tak zmienna przybiera wartość 1 gdy, uczęń 

pisał zarówno sprawdzian, jak i egzamin gimnazjalny w wersji dla dyslektyków);  

εi – reszta regresji dla i-tego ucznia; 

b0, b1, b2, bp, bds, bdg, bdsg – współczynniki modelu. 

Przewidywany wynik ucznia możemy w tym przypadku zapisać jako: 

                
            

       
 
       

  
 

przy czym wartości współczynników modelu wyliczane są przy użyciu typowej regresji 

metodą najmniejszych kwadratów. Wartość EWD j-tej szkoły wylicza się następnie jako 

średnią różnic pomiędzy rzeczywistym a przewidywanym wynikiem jej uczniów z danej 

części egzaminu gimnazjalnego (czyli średnią reszt regresji): 

     
 

  
          

gdzie indeks i oznacza kolejnych uczniów j-tej szkoły, a nj liczbę uczniów w tej szkole. 
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Wyliczane są dwa wskaźniki EWD, jeden odwołujący się do wyników części humanistycznej, 

a drugi do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. W zależności od 

rocznika do opisu zależności pomiędzy sprawdzianem a poszczególnymi częściami egzaminu 

gimnazjalnego mogą być wykorzystywane wielomiany wyższych stopni
1
 niż drugi. 

Dużą zaletą modelu, w którym wskaźniki EWD wyliczane są jako średnie z reszt regresji, jest 

jego prostota. Po wyestymowaniu wartości współczynników w oparciu o dane ogólnopolskie 

możliwe jest stworzenie tabel pozwalających w łatwy sposób wyliczyć na podstawie wyniku 

sprawdzianu oraz informacji o płci i dysleksji
2
 przewidywany wynik ucznia z danej części 

egzaminu gimnazjalnego. W praktyce wdrożone zostało rozwiązanie dla użytkowników 

jeszcze prostsze, niż korzystanie z tablic przeliczeniowych. Szkoły mogą posłużyć się 

gotowym narzędziem – od roku 2006 Kalkulatorem EWD, a od 2009 Kalkulatorem EWD 

Plus (p. Stożek 2009 oraz informacje o programach na stronie http://ewd.edu.pl). Te 

aktualizowane corocznie aplikacje pozwalają w bardzo łatwy i wygodny sposób prowadzić 

analizy jednorocznej wartości dodanej dla gimnazjów. Ma to duże znaczenie z uwagi na fakt, 

iż wyniki jednorocznej EWD dla gimnazjów (w odróżnieniu od wskaźników trzyletnich) nie 

są udostępniane publicznie, służąc przede wszystkim ewaluacji wewnętrznej szkoły (p. 

Rappe, Stożek 2007). 

Nieupublicznianie wartości wskaźników jednorocznych spowodowane jest także tym, iż 

wykazują one znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi latami. Co więcej, problemu tego 

nie wyeliminowałoby również zastosowanie bardziej złożonych metod wyliczania EWD 

(Jakubowski 2007c). Składa się na to kilka powodów. Oprócz zmian dotyczących szkoły jako 

całości (np. działania dyrekcji, zmiany bazy materialnej, itp.), na EWD szkoły wpływają 

różnice w rozkładzie wyników pomiędzy sprawdzianem a egzaminem gimnazjalnym (kwestia 

ta zostanie szerzej omówiona w następnym podrozdziale), a także fakt, iż następujące po 

sobie roczniki są zwykle nauczane przez nieco inny zestaw nauczycieli
3
. Do tego dochodzą 

oczywiście błędy losowe związane z niepewnością statystyczną co do oszacowania EWD dla 

szkoły. W związku z tym wartość EWD jednorocznego w danym roku, analizowana 

                                                 
1
 Warto zwrócić uwagę, że przy wykorzystaniu wielomianów wyższych stopni dużo bardziej prawdopodobne 

staje się wystąpienie problemu niemonotoniczności zależności pomiędzy sprawdzianem a egzaminem 

gimnazjalnym. 
2
 Tabela taka musi zawierać, dla każdej z dwóch części egzaminu gimnazjalnego, 45 pól: 41 odnoszących się do 

wyniku sprawdzianu (0-40 punktów) oraz po jednym polu opisującym poprawkę związaną z każdą 

z uwzględnionych w modelu zmiennych zero-jedynkowych (płeć, dysleksja na sprawdzianie, dysleksja na 

egzaminie gimnazjalnym, dysleksja na obu egzaminach). 
3
 EWD nauczyciela poświęcony został rozdział rozdział 5. tej książki. 



str. 5 

 

w oderwaniu od innych wskaźników, nie jest dobrą podstawy do ogólnej oceny jakości pracy 

szkoły. 

Model jednoroczny w obecnej formie nie uwzględnia uczniów drugorocznych, którzy 

w trakcie nauki w gimnazjum powtarzali klasę lub zanotowali przerwę w kształceniu. Ich 

włączenie do modelowania pociągałoby jednak za sobą konieczność zrównywania wyników 

sprawdzianu z różnych lat, podobnie jak ma to miejsce w modelach trzyletnich 

(porównaj rozdział nt. EWD trzyletniego). Choć z punktu widzenia użytkowników nie 

pociągałoby to za sobą właściwie żadnych niedogodności, o tyle bardzo wzrosłaby 

pracochłonność corocznego przygotowywania nowych wersji narzędzi do analizy EWD 

jednorocznego. Konieczne byłoby bowiem wyliczenie, a potem implementacja 

w Kalkulatorze EWD, większej liczby tablic pozwalających określić przewidywany wynik 

egzaminu gimnazjalnego na podstawie wyników sprawdzianu (oddzielna tabela dla uczniów 

drugorocznych i ew. kolejna dla trzeciorocznych). Prace nad problem włączania do 

modelowania EWD wyników uczniów drugorocznych planowane są na kolejne lata projektu. 

Problem skalowania wyników egzaminów zewnętrznych 

Poważnym problemem, na jaki napotyka obecnie modelowanie wskaźników EWD dla 

gimnazjów w Polsce, jest zróżnicowanie rozkładów wyników pomiędzy egzaminami. 

Rozkłady wyników sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej są  niemal bez wyjątku 

lewoskośne, z zaznaczającym się efektem sufitowym (tj. dużą liczbą osób uzyskujących 

najwyższy wynik). Rozkłady wyników egzaminu gimnazjalnego są kolejnych latach bardziej 

zróżnicowane, jednak można stwierdzić, że wyniki w części humanistycznej są często nieco 

lewoskośne, a w części matematyczno-przyrodniczej nieco prawoskośne. Występujące 

niedopasowanie rozkładu wyników sprawdzianu i poszczególnych części egzaminu 

gimnazjalnego w konsekwencji może prowadzić do poważnych trudności z dobraniem 

najbardziej odpowiedniej formy zależności pomiędzy ich wynikami, a w efekcie do spadku 

dokładności szacowania wskaźników EWD
4
. 

Aby podjąć próbę choć częściowego rozwiązania tego problemu, można wyskalować wyniki 

egzaminów zgodnie z założeniami IRT (teorii odpowiedzi na zadanie Testowe)
5
 

(p. Jakubowski, Pokropek 2009). Najlepszym rozwiązaniem byłoby tu użycie modelu Rascha. 

Miałoby to dużą zaletę praktyczną, gdyż statystyką dostateczną do wyliczenia wyniku 

(wyskalowanego) byłaby w takim wypadku suma punktów zdobytych przez ucznia na danym 

                                                 
4
 Problem ten występuje z dużo większym natężeniem w ramach trzyletnich wskaźników EWD.  

5
 Ang. Item Response Theory . 
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egzaminie. W związku z tym, bez większych trudności można by włączyć taką procedurę 

skalowania w już istniejące mechanizmy analizy jednorocznych wskaźników EWD. Z punktu 

widzenia użytkownika nie wymagałoby to dostarczania większej ilości informacji o uczniach, 

niż obecnie. Konieczne byłoby jedynie zaimplementowanie w programach do analiz EWD 

tabel do przeliczania wyniku surowego na wyskalowany. 

Niestety, analizy przeprowadzone przez zespół wykazały, że ani wyniki sprawdzianu po 

szkole podstawowej, ani egzaminu gimnazjalnego, nie spełniają rygorystycznych założeń 

skalowania modelem Rascha. Z kolei skalowanie wyników egzaminów przy wykorzystaniu 

mniej restrykcyjnych modeli, w szczególności modelu dwuparametrycznego (2PL) 

pociągnęłoby za sobą konieczność wprowadzenia znaczących zmian w procedurach analizy 

wskaźników jednorocznych. W wypadku użycia do skalowania modleu 2PL do wyliczenia 

wyskalowanego wyniku ucznia konieczne byłyby informacje o liczbie punktów uzyskanych 

przez ucznia za każde z zadań na egzaminie. Ze względu na zakres koniecznych do 

wprowadzenia w takim przypadku zmian zdecydowano się  na razie na potrzeby ewaluacji 

wewnątrzszkolnej (Kalkulator EWD) pozostać przy analizie surowych wyników egzaminów. 

Analiza własności modeli jednorocznego wskaźnika EWD w dłuższej 

perspektywie czasowej 

W chwili obecnej dysponujemy wynikami egzaminacyjnymi pozwalającymi wyliczyć 

jednoroczny wskaźnik EWD dla sześciu kohort, od egzaminu gimnazjalnego 2005 

(w powiązaniu z wynikami sprawdzianu 2002) do egzaminu gimnazjalnego 2010 (sprawdzian 

2007). Daje to możliwość zbadania własności modeli na dużo szerszym materiale, niż 

dostępny kilka lat temu (Jakubowski 2007c). Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki  analiz, 

w których sprawdzano, jaki wpływ wywiera na wartości oraz stabilność w czasie wskaźników 

EWD, po pierwsze, wybór potęgi wielomianu opisującego zależność pomiędzy wynikiem ze 

sprawdzianu a wynikiem z danej części egzaminu gimnazjalnego, po drugie, uwzględnienie 

w modelu średniej i wariancji wyników uczniów na sprawdzianie, zagregowanych na 

poziomie szkoły. 

Zakres analiz, wobec przyjęcia właśnie takiego podejścia jako obowiązującej metody 

obliczania jednorocznych wskaźników EWD dla gimnazjów w Polsce, ograniczono wyłącznie 

do modeli, w których EWD wyliczana jest jako średnia z reszt regresji. W badaniu 

wykorzystano połączone bazy  wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, przy czym 
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do analiz wybrano tylko szkoły, które miały przynajmniej 10 uczniów z wynikami z obu 

egzaminów. Wykorzystano cztery specyfikacje modeli: 

 M1: model w postaci opisanej w podrozdziale Jednoroczny wskaźnik EWD dla 

gimnazjów w Polsce (z zależnością między wynikami sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego opisywaną wielomianem drugiego stopnia). 

 M2: jak M1, ale z zależnością między wynikami sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego opisywaną wielomianem trzeciego stopnia. 

 M3: jak M1, ale z dodaną do równania średnią wyników sprawdzianu „na wejściu” 

w w gimnazjum. 

 M4: jak M1, ale z dodanymi do równania średnią i wariancją wyników sprawdzianu 

„na wejściu”w gimnazjum. 

Modele wg każdej z powyższych specyfikacji estymowano oddzielnie dla części 

humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Liczba 

uczniów i szkół uwzględnionych w estymacji oraz wartość współczynnika R
2
 w zależności od 

modelu prezentuje Tabela 1
6
. Dla porównania umieszczono w niej również model z prostą 

liniową zależnością pomiędzy wynikiem sprawdzianu a wynikiem egzaminu gimnazjalnego. 

Tabela 1: Wartości R
2
 dla poszczególnych modeli 

rok 
liczba 

uczniów 
liczba 
szkół 

model 
liniowy M1 M2 M3 M4 

część humanistyczna egz. gimn. 
2005 481674 5838 0,392 0,555 0,556 0,556 0,556 
2006 482222 5952 0,513 0,538 0,538 0,538 0,540 
2007 458553 5902 0,595 0,615 0,617 0,616 0,617 
2008 436186 6013 0,536 0,566 0,566 0,568 0,568 
2009 415978 6055 0,550 0,593 0,593 0,594 0,595 
2010 389790 6246 0,547 0,559 0,560 0,563 0,563 

część matematyczno-przyrodnicza egz. gimn. 
2005 481672 5838 0,516 0,566 0,567 0,567 0,567 
2006 482215 5952 0,515 0,557 0,557 0,558 0,559 
2007 458429 5900 0,547 0,607 0,607 0,608 0,608 
2008 436090 6014 0,513 0,553 0,555 0,557 0,557 
2009 415846 6053 0,628 0,650 0,650 0,651 0,651 
2010 389600 6244 0,578 0,616 0,616 0,620 0,620 

 

Różnice pomiędzy specyfikacjami w ramach rocznika 

Analizując wartości współczynników R
2
 należałoby stwierdzić, że o ile użycie wielomianu 

drugiego stopnia przyczynia się do wyraźnej poprawy odwzorowania zależności pomiędzy 

                                                 
6
 Wartości wszystkich współczynników regresji można znaleźć w aneksie do rozdziału 1. (Tabela 8 i Tabela 9). 
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sprawdzianem a egzaminem gimnazjalnym (szczególnie w części matematyczno-

przyrodniczej), o tyle trudno zaobserwować przewagę wielomianu trzeciego stopnia nad 

funkcją kwadratową
7
. Również dodanie informacji o wynikach „na wejściu” zagregowanych 

na poziomie szkoły okazuje się nie wnosić do modelu niemal żadnych nowych informacji
8
. 

Jednak tym, co interesuje nas w kontekście EWD, jest nie tyle średnia kwadratów reszt 

regresji, co to, jak reszty rozkładają się pomiędzy szkołami.   

                                                 
7
 Jednocześnie warto mieć na uwadze, że użycie standardowych technik używanych do określenia stopnia 

wielomianu, który zapewnia wystarczająco dobre odwzorowanie zależności – np. wprowadzanie kolejnych 

stopni wielomianu aż do uzyskania sytuacji, w której współczynnik przy najwyższym stopniu wielomianu okaże 

się nieistotny statystycznie - w większości analizowanych przypadków doprowadziłoby do przyjęcia opisu 

wielomianami dużo wyższych stopni. Wiąże się to z bardzo wysoką tzw. czułością testów przy tak dużej liczbie 

analizowanych obserwacji. Nie oznacza to jednak, że zwiększanie stopnia wielomianu w regresji da nam realny 

przyrost jakości. 
8
 Jakkolwiek niemal we wszystkich modelach współczynniki regresji odpowiadające zmiennym zagregowanym 

okazały się statystycznie istotne. Mamy tu jednak do czynienia z tym samym problem, co przy wyborze stopnia 

wielomianu - bardzo dużą czułością testów statystycznych przy tak licznym zbiorze danych. 
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Tabela 2. prezentuje statystyki opisowe miar EWD uzyskanych w ramach poszczególnych 

modeli, a ich rozkłady przedstawiają Rysunek 1. i Rysunek 2. Z kolei Tabela 3. zawiera 

wartości współczynników korelacji pomiędzy miarami EWD z różnych modeli, a Rysunek 3. 

i Rysunek 4. przedstawiają rozkład różnic pomiędzy EWD wyliczoną w ramach pozostałych 

specyfikacji a EWD wyliczoną w ramach specyfikacji M1. 

Wykresy prezentowane na ww. i kolejnych rysunkach nie są typowymi wykresami 

pudełkowymi, lecz zawierają nieco więcej informacji. Rozmiar „pudełka” wyznacza przedział 

pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem, z zaznaczoną pionową kreską medianą. Tzw. 

„wąsy” wyrysowane linią przerywaną wyznaczają wartość minimum i maksimum, 

a wyrysowane linią ciągłą przedział, w którym mieści się 99% szkół (po 0,5% z każdej 

strony). Dla porównania z wykresami zamieszczonymi we wcześniejszych publikacjach 

(Jakubowski 2007b i 2007c) przy, pomocy kropek zaznaczono też wartości w odległości 

półtora odchylenia ćwiartkowego od granic „pudełka” (a więc wartości pierwszego i trzeciego 

kwartyla).  
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Tabela 2: Statystyki opisowe miar EWD z poszczególnych lat i modeli 

  część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza 

model rok min mediana max 
odch. 
stand. min mediana max 

odch. 
stand. 

M1  2005 -10,92 0,08 6,61 2,11 -12,97 -0,06 17,08 2,59 
M2  2005 -11,03 0,07 6,61 2,11 -13,01 -0,05 17,24 2,59 
M3  2005 -9,82 0,13 6,66 2,09 -13,56 0,00 17,50 2,58 
M4  2005 -10,49 0,12 6,84 2,09 -13,58 0,01 17,55 2,58 

M1  2006 -11,28 0,05 9,78 2,19 -10,47 -0,09 17,14 2,52 
M2  2006 -11,29 0,05 9,78 2,19 -10,50 -0,08 17,13 2,52 
M3  2006 -10,73 0,09 9,92 2,18 -10,25 -0,06 17,49 2,49 
M4  2006 -10,86 0,12 9,15 2,17 -9,47 -0,03 16,61 2,46 

M1  2007 -11,91 0,14 8,91 2,13 -8,40 0,03 14,65 2,19 
M2  2007 -11,68 0,14 9,03 2,14 -8,41 0,03 14,65 2,19 
M3  2007 -10,88 0,16 9,37 2,11 -8,85 0,08 15,13 2,17 
M4  2007 -12,01 0,16 8,73 2,10 -8,86 0,08 15,21 2,17 

M1  2008 -10,00 0,18 9,30 2,35 -8,63 0,00 13,48 2,38 
M2  2008 -10,00 0,18 9,29 2,35 -8,52 0,01 13,45 2,37 
M3  2008 -10,50 0,24 10,42 2,31 -8,85 0,12 13,83 2,30 
M4  2008 -10,47 0,24 10,38 2,31 -9,09 0,11 13,92 2,30 

M1  2009 -9,63 0,12 7,93 1,95 -9,90 0,04 19,22 2,36 
M2  2009 -9,66 0,12 7,90 1,95 -9,88 0,05 19,24 2,36 
M3  2009 -8,73 0,14 8,31 1,93 -9,97 0,08 19,63 2,34 
M4  2009 -9,37 0,14 8,09 1,92 -10,13 0,09 19,43 2,34 

M1  2010 -14,41 0,03 11,52 2,18 -15,31 0,00 10,95 2,11 
M2  2010 -14,40 0,03 11,47 2,17 -15,16 0,01 10,90 2,10 
M3  2010 -13,58 0,06 13,11 2,07 -13,34 0,11 12,32 1,95 
M4  2010 -13,56 0,06 13,16 2,07 -13,67 0,10 12,05 1,96 

 

Widać, że różnice pomiędzy rozkładami EWD uzyskanymi w ramach modeli 

wyestymowanych w tym samym roku są bardzo niewielkie i wyraźnie mniejsze niż różnice 

pomiędzy latami. Co więcej, również wartości EWD przypisywane poszczególnym szkołom 

przez różne modele są do siebie bardzo zbliżone, o czym świadczą wysokie wartości 

współczynników korelacji (Tabela 3.). Najniższa zanotowana wartość to 0,945, ale duża część 

z nich przekracza 0,980. Rozpatrując rzecz globalnie można stwierdzić, że różnice pomiędzy 

wynikami uzyskanymi z użyciem wszystkich czterech rozpatrywanych modeli są bardzo 

niewielkie.  
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Rysunek 1. Rozkłady EWD w ramach poszczególnych modeli – część humanistyczna 

egzaminu gimnazjalnego w latach 2005-2010 

Rysunek 2. Rozkłady EWD w ramach poszczególnych modeli – część matematyczno-

przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego w latach 2005-2010 
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Tabela 3: Wartości współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy EWD szkół z różnych modeli 

dla poszczególnych lat 

 część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza 
2005 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M2 1,000   1,000   

M3 0,992 0,992  0,994 0,994  
M4 0,989 0,988 0,996 0,993 0,994 1,000 

2006 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M2 1,000   1,000   

M3 0,994 0,994  0,993 0,993  
M4 0,983 0,983 0,988 0,969 0,970 0,976 

2007 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M2 0,999   1,000   

M3 0,990 0,988  0,990 0,990  
M4 0,983 0,981 0,993 0,989 0,990 1,000 

2008 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M2 1,000   0,999   

M3 0,977 0,978  0,956 0,958  
M4 0,977 0,977 1,000 0,955 0,957 0,998 

2009 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M2 1,000   1,000   

M3 0,985 0,986  0,988 0,988  
M4 0,982 0,983 0,996 0,986 0,986 0,998 

2010 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M2 1,000   0,999   

M3 0,971 0,972  0,945 0,948  
M4 0,971 0,972 1,000 0,947 0,950 0,997 

 

Nasuwa się pytanie, jakie są największe obserwowane zmiany EWD szkół, albo też bardziej 

ogólnie, jak wyglądają rozkłady tych zmian. Powtarzając metodologię porównań 

zaproponowaną przez Macieja Jakubowskiego (2007b), zbadane zostały rozkłady różnic 

pomiędzy zestandaryzowanymi miarami EWD wyliczonymi w ramach modeli M2-M4 

a miarami EWD wyliczonymi w ramach modelu M1. Wyniki dla części humanistycznej 

egzaminu gimnazjalnego przedstawia Rysunek 3., a dla części matematyczno przyrodniczej 

Rysunek 4. 
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Rysunek 3: Różnice pomiędzy EWD z poszczególnych modeli a EWD z modeli M1 – część 

humanistyczna egzaminu gimnazjalnego w latach 2005-2010 

Rysunek 4: Różnice pomiędzy EWD z poszczególnych modeli a EWD z modeli M1 – część 

matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego w latach 2005-2010 
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Wykresy pokazują, że chociaż dla większości szkół różnice pomiędzy wartościami EWD są 

niewielkie, to w przypadku niektórych placówek, co prawda bardzo nielicznych, po 

zastosowaniu innego modelu zachodzą daleko idące zmiany. Największy zanotowany spadek 

wynosi ~1,9 odchylenia standardowego (model M3, 2008 r., część humanistyczna) a wzrost 

~1,15 odchylenia standardowego (model M4, 2010 r., część humanistyczna). 

Jeśli pominiemy ekstrema (przyjmijmy tu jako kryterium odcięcie po 0,5% szkół 

z największymi zmianami in plus i in minus – na wykresie zakres ten ograniczają „wąsy” 

wyrysowane linią ciągłą), zakres zmian będzie oczywiście wyraźnie mniejszy. Dla modeli M3 

różnice będą w ogóle niewielkie, w rzadko którym roku zbliżając się do wartości 

±0,1 odchylenia standardowego. W przypadku modeli wprowadzających zmienne na 

poziomie zagregowanym różnice będą jednak większe. W zależności od roku będą one 

przyjmować wartości od około ±0,3 odchylenia standardowego, aż do około ±0,9 odchylenia 

standardowego (nieco mniej w przypadku EWD dla części matematyczno-przyrodniczej 

egzaminu gimnazjalnego). Jednocześnie dla większości gimnazjów różnice pomiędzy EWD 

wyliczonym w ramach modeli M2-M4 a w ramach modelu M1 nie przekraczają 

±0,2 odchylenia standardowego. 

W tym kontekście warto pamiętać, że 1% szkół z ekstremalnymi wynikami, które 

pominęliśmy w przytoczonych powyżej wynikach, to w praktyce około 60 gimnazjów. Tak 

więc pomimo faktu, że dla większości szkół zmiany w wartościach wskaźników EWD 

pomiędzy poszczególnymi modelami są niewielkie, istnieje znaczna (w kategorii liczb 

bezwzględnych, choć nie procentów) grupa szkół, dla których notujemy duże różnice. 

Z pewnością są to gimnazja specyficzne, przede wszystkim małe. Występowanie w ich 

przypadku tak dużych (w porównaniu do innych szkół) zmian może świadczyć po prostu 

o ograniczonej przydatności miar EWD do oceny wyników ich pracy. 

Stabilność wskaźników w czasie 

Bardzo ważną cechą wskaźników EWD jest stopień ich zmienności w czasie. W praktyce 

możemy powiedzieć, że im większa stabilność miary EWD, tym lepiej. Jeśli uzyskiwane 

wyniki są spójne pomiędzy latami, to możemy mieć większe zaufanie, że mierzą one trwałe 

cechy szkoły, które decydują o jej względnej, w porównaniu z innymi szkołami, efektywności 

nauczania (Jakubowski 2007c). 

Ze względu na podobieństwo pomiędzy badanymi modelami (wszystkie estymują EWD jako 

średnią z reszt regresji), przeanalizowane zostały wyłącznie zależności pomiędzy EWD 
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traktowaną jako miara punktowa. Można się spodziewać, że w tym przypadku analiza 

stabilności przeprowadzona perspektywy dla wyników estymacji przedziałowej dałaby bardzo 

podobne rezultaty. Podobnie jak wcześniej, zastosowano tu dwa podejścia – analizę wartości 

korelacji Pearsona pomiędzy EWD z różnych lat oraz graficzną (przy pomocy wykresów 

pudełkowych) analizę rozkładów różnic pomiędzy zestandaryzowanymi miarami EWD 

w danym roku i w roku poprzednim. 

Analiza rozkładów (Rysunek 5. i Rysunek 6.) pozwala stwierdzić, że pomiędzy wskaźnikami 

jednorocznej EWD dla gimnazjów z następujących po sobie lat mogą zachodzić znaczne 

zmiany. Dla połowy szkół zawierają się one w przedziale od około ±0,6 do ±0,8 odchylenia 

standardowego (zależnie od roku i modelu), jednak największe wahania, zdarza się, że 

przekraczają 6 odchyleń standardowych. Dla 99% gimnazjów zakres zmian zawiera się 

w przedziale około ±2,5 odchylenia standardowego. 

 Na podstawie wykresów trudno określić różnice w stabilności pomiędzy poszczególnymi 

specyfikacjami modelu EWD. W tym celu dużo bardziej użyteczne będzie posłużenie się 

współczynnikami korelacji. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy 

wskaźnikami ze wszystkich lat umieszczone zostały w aneksie do Rozdziału 1.  

Tabela 4. podaje najważniejsze z zawartych tam informacji. Zostały w niej zestawione średnie 

wartości współczynników korelacji pomiędzy EWD z danego roku a EWD z roku 

poprzedniego i EWD sprzed dwóch lat. 

 

Tabela 4: Średnie wartości współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy wartościami EWD 

z różnych lat wyliczanych w ramach poszczególnych modeli 

 
część humanistyczna 

część matematyczno-
przyrodnicza 

odstęp 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata 
M1 0,403 0,361 0,535 0,490 
M2 0,403 0,362 0,534 0,487 
M3 0,352 0,304 0,485 0,420 
M4 0,352 0,302 0,487 0,423 

 

Zgodnie z tym, co można było zaobserwować na wykresach, miary EWD z poszczególnych 

lat są ze sobą jedynie umiarkowanie silnie powiązane. Wyraźnie stabilniejsze są przy tym 

oszacowania dla części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Jest to 

najprawdopodobniej spowodowane wyższą rzetelnością tej części egzaminu, w stosunku do 

części humanistycznej. 
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Rysunek 5. Różnice EWD względem EWD z poprzedniego roku (w ramach tych samych 

specyfikacji modeli) – część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego w latach 2006-2010 
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Rysunek 6. Różnice EWD względem EWD z poprzedniego roku (w ramach tych samych 

specyfikacji modeli) – część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego w latach 

2006-2010 

 

Warto jeszcze zauważyć, że siła związku spada dosyć powoli wraz ze zwiększaniem się 

odległości w czasie dzielącej wartości wskaźników. Przykładowo dla specyfikacji M1 

korelacja pomiędzy EWD z 2005 i 2010 roku wynosi wciąż 0,246 i 0,362, odpowiednio dla 

części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Wystawia to 

dobre świadectwo analizowanym miarom EWD. 

Interesujące wyniki uzyskujemy, porównując ze sobą stabilność badanych wskaźników 

w zależności od przyjętej specyfikacji modelu. Linia podziału przebiega wyraźnie pomiędzy 

modelami uwzględniającymi dane zagregowane na poziomie szkół (M3 i M4) a modelami, 

które wykorzystują jedynie dane indywidualne (M1 i M2), przy czym to te drugie cechuje 

zauważalnie większa stabilność oszacowań. Nie notujemy za to większych różnic w ramach 

wymienionych par modeli.  
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Podsumowanie 

W przedstawionym badaniu rozważane były dwa problemy: zasadność ewentualnego 

włączenia do modelu danych o wynikach egzaminów zagregowanych na poziomie szkoły 

oraz wybór stopnia wielomianu wykorzystywanego w równaniu regresji. Uzyskane wyniki 

stanowią argument na rzecz zasadności przyjętej formy wyliczania jednorocznych 

wskaźników EWD dla gimnazjów. Na uwagę zasługuje szczególnie utrzymywanie się 

związku pomiędzy wartościami EWD nawet w dłuższej, kilkuletniej perspektywie czasowej. 

Próbę uchwycenia w modelu EWD dla gimnazjów wpływu segregacji międzyszkolnej 

uczniów należy uznać za nieudaną. Po pierwsze, okazuje się, że wykorzystanie zmiennych 

zagregowanych nie wnosi do modelu nowych informacji. Po drugie, oszacowane w ten 

sposób wskaźniki EWD cechuje wyraźnie niższa spójność w czasie, co czyni je mniej 

wiarygodnymi wskaźnikami efektywności nauczania.. Uzasadniona wydaje się rekomendacja, 

by nie włączać zmiennych zagregowanych do modelu jednorocznej EWD dla gimnazjów, 

lecz pozostać przy jego obecnej formie. Zapewne skutki występowania segregacji 

międzyszkolnej są zbyt złożonym i zróżnicowane, aby możliwe było proste uwzględnienie ich 

w modelu. 

W ustalaniu stopnia wielomianu, którym opisywana jest zależność pomiędzy wynikiem 

sprawdzianu a wynikami egzaminu gimnazjalnego, dużo trudniej o zdecydowane 

rozstrzygnięcie. Niestety, jak już zostało wspomniane, nie jest tu możliwe wykorzystanie 

typowych technik statystycznych wykorzystywanych w takich okolicznościach. Pewne jest 

jedynie, że niewłaściwym byłoby założenie zależności stricte liniowej (wielomian pierwszego 

stopnia). Przy wyborze któregoś spośród wyższych stopni wielomianu trudno o decydujące 

argumenty. Wybór ten pozostaje niemal bez wpływu na globalne własności modelu (np. 

wartość R
2
), jak i samych miar EWD (np. ich stabilność w czasie). Również różnice 

w uzyskiwanych oszacowaniach są bardzo niewielkie i uwidaczniają się tylko w ramach 

nielicznej grupy szkół. Są to gimnazja, które skupiają bardzo dobrych lub bardzo słabych
9
 

uczniów. To właśnie na krańcach wyników egzaminacyjnych zaznaczają się różnice 

w przebiegu rozpatrywanych funkcji. 

Problem wyboru stopnia wielomianu jest więc problemem podejścia do modelowania 

zależności w zakresie bardzo wysokich i, przede wszystkim, bardzo niskich wyników 

sprawdzianu. Czy przebieg tej zależności powinien być w dużej mierze ekstrapolowany 

                                                 
9
 Patrząc z punktu widzenia wyników uzyskanych na sprawdzianie. 
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w oparciu o kształt, jaki przyjmuje ona w zakresie wyników średnich (co odpowiada 

modelowaniu wielomianami niższych stopni), czy też należy pozwolić na jej specyficzny 

przebieg, jak najlepiej dopasowany do danych o bardzo słabych i bardzo dobrych uczniach? 

Wbrew pozorom, nie jest to pytanie proste. Chociaż w modelowaniu często dążymy do 

uzyskania jak najlepszego dopasowania, nie powinniśmy jednak przeceniać kwestii 

dopasowania modelu do danych, które same są niskiej jakości. A takie są niestety dane 

o uczniach, którzy uzyskali szczególnie wysokie lub szczególnie niskie wyniki sprawdzianu. 

W odniesieniu do tych pierwszych mamy do czynienia z efektem sufitowym. Jeśli chodzi 

o drugich, są oni nieliczni, co sprawia, że zależność pomiędzy wynikami sprawdzianu 

a wynikami egzaminu gimnazjalnego, opisane regresją pierwszego rodzaju (średnich lub 

median), często nie jest funkcją niemalejącą.  

Można powiedzieć, że bez względu na nasze starania, miary EWD  niezbyt dobrze opisują 

efektywność nauczania w szkołach, które grupują uczniów o skrajnie niskich wynikach 

sprawdzianu. Również w przypadku szkół skupiających uczniów o bardzo wysokich 

wynikach sprawdzianu, bez względu na wykorzystywany model, trzeba zachować większą 

ostrożność w interpretacji miar EWD, niż w przypadku gimnazjów o bardziej 

zróżnicowanych wynikach uczniów „na wejściu”. W związku z tym przy wyborze stopnia 

wielomianu warto by posłużyć się po prostu kryterium prostoty. Nie bez znaczenia jest 

również fakt, że użycie niższych stopni wielomianu niesie ze sobą dużo mniejsze ryzyko 

wystąpienia w zakresie możliwych wyników sprawdzianu przedziału, w którym przebieg 

wyestymowanej zależności byłby malejący. W związku z tym wskazane wydaje się 

wykorzystanie w modelach EWD gimnazjalnego funkcji kwadratowej. 
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Artur Pokropek 

Rozdział 2. Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej dla 
gimnazjów na podstawie danych trzyletnich 

Wprowadzenie 

Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla szkół gimnazjalnych zostały po raz pierwszy 

upublikowane w trybie pilotażowym w lipcu 2009 roku. Mają one służyć ewaluacji 

zewnętrznej nauczania w gimnazjach. W odróżnieniu od wskaźników jednorocznych 

wskaźniki trzyletnie próbują opisać gimnazja na dwóch wymiarach: wyników nauczania i 

efektywności nauczania. Dzięki trzyletniemu okresowi wskaźniki są bardziej stabilne w 

czasie, jednak ceną jest mniejsza czułość na zmiany. 

Wskaźniki  zostały przychylnie odebrane przez osoby zainteresowane efektywnością pracy 

konkretnych szkół. Forma graficzna prezentacji wskaźników powoduje, iż ich interpretacja 

nie sprawia większych problemów, gdyż nie wymaga specjalistycznej wiedzy statystycznej, 

a jedynie intuicji, wyobraźni i zdrowego rozsądku. Pod pozorami tej prostoty kryją się jednak 

wyrafinowane procedury statystyczne, starannie wybrane i przetestowane po to, by 

przedstawiany wynik był jak najbardziej precyzyjny. W rozdziale tym przybliżone zostaną 

kulisy szacowania trzyletniego wskaźnika EWD na tyle dokładnie, aby pozwolić czytelnikowi 

odtworzyć i zrozumieć kolejne kroki analiz statystycznych.  

Trzeba podkreślić, iż publikacja trzyletnich wskaźników EWD jest wciąż w fazie pilotażowej, 

co oznacza, że zarówno metodologia, jak i wartości publikowanych wyników dla szkół mogą 

w przyszłości być dopracowywane po to, by uzyskać jeszcze większą precyzję oszacowania. 

W stosunku do poszczególnych szkół nie będą to jednak zmiany rewolucyjne, gdyż wskaźnik 

już w tej chwili zapewnia zadowalającą dokładność szacowania wyniku szkoły.  

W chwili obecnej szacowanie trzyletniego wskaźnika egzaminacyjnego odbywa się w 

czterech następujących po sobie etapach:  

1. Normalizacja wyników egzaminacyjnych za pomocą metody ekwicentylowej. 

2. Szacowanie wyników końcowych na egzaminie gimnazjalnym za pomocą modeli 

wielopoziomowych. 

3. Szacowanie wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej za pomocą modeli 

wielopoziomowych. 
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4. Przedstawienie wyniku egzaminu oraz EWD w dwuwymiarowej przestrzeni (przy 

uwzględnieniu niepewności szacowania). 

W kolejnych częściach rozdziału przedstawiony zostanie każdy z tych kroków. Zaczniemy od 

zrównywania opartego na metodzie ekwicentylowej, jednak z uwagi na to, iż metoda ta jest 

stosunkowo dobrze znana w polskich badaniach edukacyjnych, poświęcone jej zostanie 

niewiele miejsca. Kluczowymi kwestiami, które zostaną opisane bardziej szczegółowo, jest 

szacowanie wyniku końcowego oraz szacowanie wskaźnika EWD szkoły za pomocą modeli 

wielopoziomowych.  Użycie tych modeli zasadniczo odróżnia szacowanie wskaźników 

trzyletnich od estymacji wskaźników jednorocznych opisanej w Rozdziale 1. Poruszona 

zostanie również kwestia estymacji bayesowskich, wykorzystywanych w szacowaniu 

trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych. Na zakończenie omówiona zostanie koncepcja 

graficznego prezentowania wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek 

statystycznych wiążących się z takim sposobem prezentacji. Jako że interpretacja graficzna 

jest niezwykle ważna dla zrozumienia prezentowanych wyników, omówienie tego problemu 

poszerzono o kwestie związane z geometryczną interpretacją wyników egzaminu oraz EWD 

w dwuwymiarowej przestrzeni. 

Normalizacja wyników egzaminacyjnych za pomocą metody 

ekwicentylowej 

Procedurę normalizacji wyników zastosowaną dla wskaźników trzyletnich można opisać w 

trzech krokach: 

1. Rangowanie wyników 

2. Ustalenie położenia rang w rozkładzie normalnym 

3. Standaryzacja wyników do skali o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15 

Najpierw rangowane są wyniki egzaminacyjne. Każdemu wynikowi surowemu przypisana 

zostaje relatywna pozycja w rozkładzie wyników w taki sposób, iż najwyższy wynik 

odpowiada 100% skumulowanych wyników, a poszczególne rangi określają relatywną 

pozycję danego wyniku w stosunku do wszystkich uzyskanych wyników. Pozycję tę można 

wyrazić za pomocą skumulowanego procentu wyników niższych i równych danemu 

wynikowi na skali punktowej. Graficzna reprezentacja tego przekształcenia przedstawiona 

została na rysunku 1. Na krzywej wyrażającej kształt funkcji rangowania kwadratami 

zaznaczono 51 punktów odpowiadających 51 możliwym do uzyskania wynikom 

egzaminacyjnym (przykład odwołuje się do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 
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gimnazjalnego 2009; skala tego testu wynosi od 0 do 50 punktów). Na rysunku zaznaczono 

również przykładowe przekształcenie wyniku surowego równego 30 punktom. Można z niego 

odczytać, iż 63,8% uczniów zdających egzamin uzyskało wynik 30 punktów lub gorszy.   

 

 

 

Rysunek 1. Funkcja wyznaczająca rangę pozycyjną dla egzaminu gimnazjalnego 2009, część 

matematyczno-przyrodnicza. 

 

Warto zauważyć, że jeśli podzielimy rozkład gęstości na 100 równych części (percentyle), 

wynik ten umieścimy na randze 64. Jeżeli jednak rozkład gęstości podzielimy na 1000 

równych części, ranga będzie wynosiła 638. Wybór dokładności, z jaką przenosimy wyniki 

surowe na rangi, nie jest bez znaczenia. Im mniejsza liczba podziałów rozkładu 

kumulatywnego, czyli mniejsza liczba rang, tym rozkład wyników wyrażonych w rangach 

będzie bardziej przypominał rozkład normalny. Ceną tego jest jednak dokładność szacowania 

wyników. Przy podziale rozkładu skumulowanego na 10 części będziemy mieli tylko 10 rang 

w stosunku do 51 punktów. W przypadku podziału rozkładu skumulowanego na 100 części 

uzyskamy (w zależności od rodzaju i edycji egzaminu gimnazjalnego) około 40 unikatowych 

rang. Dzieje się tak dlatego, że rzadkie wyniki, szczególnie na skrajach rozkładów, „sklejają 

się ze sobą”. Nawet podział rozkładu skumulowanego na 1000 części nie gwarantuje tego, że 

kategorie się nie „skleją”. Można to prześledzić na rysunku 1., gdzie rangi zdefiniowane są na 

podstawie podziału rozkładu skumulowanego na 1000 części. Pięć najniższych wyników 

egzaminacyjnych uzyskuje identyczną, najniższą rangę. Jednak właśnie ten podział okazał się 
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najbardziej optymalny przy zachowaniu dostatecznej równowagi między dokładnością 

pomiaru a normalizacją. 

W drugim kroku procedury normalizacji wyników uzyskane rangi transponujemy na pozycje 

w rozkładzie normalnym. Kolejnym rangom przypisujemy takie pozycje, które gwarantowały 

będą rozkład wyników najbliższy rozkładowi normalnemu o średniej 0 i odchyleniu 

standardowym 1. W ten sposób normalizujemy takie parametry rozkładu, jak skośność i 

kurtoza. Graficzna prezentacja takiego przekształcenia znajduje się na rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2 Funkcja normalizująca rangi pozycyjne dla egzaminu gimnazjalnego 2009, część 

matematyczno-przyrodnicza. 

 

Procedurę normalizacyjną uznamy za zamkniętą, jeśli uzyskaną wcześniej pozycję w 

rozkładzie normalnym przedstawiamy na skali o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15. 

Aby przekształcić uzyskane wyniki na taką skalę, musimy odwołać się do liniowej funkcji 

przekształcającej uzyskany wynik na skalę o zadanych parametrach (czyli średniej 100 i 

odchyleniu standardowym 15). Możemy to zrobić, używając prostego przekształcenia 

liniowego, które możemy zapisać jako funkcję L(p): 

 

15 15
( ) 100 p

p p

L p p 
 

 
    

 

10015



p

pp
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gdzie: 
p to odchylenie standardowe pozycji w rozkładzie normalnym 

p  to średnia wyniku wejściowego 

Graficzną reprezentację funkcji L(p) przedstawia rysunek 3. Można zaobserwować na nim 

przekształcenie wcześniej omawianej rangi 638, po przypisaniu pozycji w rozkładzie 

normalnym na skalę o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15, na rangę o wartości 

105,32. 

 

Rysunek 3 Funkcja przekształcenia liniowego wyznaczająca wynik po normalizacji. 

 

Poniżej zaprezentowane zostały znormalizowane wyniki całego egzaminu. Rozkład wyników 

przed normalizacją (rysunek 4.), rozkład wyników po normalizacji (rysunek 5.) oraz tabela 

wyników surowych i po normalizacji (tabela 1.). 
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Rysunek 4. Rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego 2009 w części 

matematyczno-przyrodniczej przed normalizacją. 

 

Rysunek 5. Rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego 2009 w części 

matematyczno-przyrodniczej po normalizacji. 

 

Tabela 1. Wyniki surowe egzaminu gimnazjalnego 2009 w części matematyczno-przyrodniczej oraz 

wyniki po normalizacji.  

WS WN WS WN WS WN WS WN WS WN 

0/1 53,32 11 77,92 21 95,53 31 106,34 41 117,81 

2 53,32 12 80,28 22 96,78 32 107,35 42 119,34 

3 53,32 13 82,39 23 97,97 33 108,34 43 121,00 

4 53,32 14 84,40 24 99,12 34 109,38 44 122,73 

5 58,49 15 86,34 25 100,21 35 110,46 45 124,68 
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6 62,05 16 88,07 26 101,28 36 111,55 46 126,97 

7 65,90 17 89,75 27 102,30 37 112,64 47 129,33 

8 69,28 18 91,36 28 103,31 38 113,87 48 132,37 

9 72,43 19 92,84 29 104,32 39 115,13 49 135,12 

10 75,29 20 94,25 30 105,32 40 116,44 50 140,04 

WS Wynik surowy 

WN Wynik znormalizowany 

 

Szacowanie wyników końcowych za pomocą modeli wielopoziomowych 

Do szacowania wyników końcowych, czyli wyniku średniego egzaminu gimnazjalnego z 

trzech kolejnych lat, wykorzystane zostało modelowanie wielopoziomowe. Zastosowano się 

tzw. „model pusty”, w którym wykorzystywane są informacje o wynikach poszczególnych 

uczniów oraz informacja o pogrupowaniu ich w szkołach. Aby wprowadzić informacje o 

pogrupowaniu uczniów do klasycznego równania opisującego średni wynik uczniów w 

populacji z uwzględnieniem wyrazu błędu: 

0ij j ijy r 
   (2.2.)

 

gdzie:  iy  to wynik i-tego ucznia, 

0  to średnia wyników w populacji, 

ie  to wyraz błędu, 

wprowadzamy indeks j – oznaczający szkołę j. 

Wtedy równanie wygląda następująco: 

Poziom jednostki (1):   0ij j ijy r   

gdzie:       (2.3.)  

Poziom szkoły (2):   
0 00 0j ju     

 

gdzie:  ijr  to wyraz błędu pierwszego poziomu, 

ju0  to wyraz błędu drugiego poziomu (utożsamiany też z efektem losowym) 

00 to efekt stały równania wielopoziomowego. 
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Wprowadzenie informacji  o pogrupowaniu uczniów powoduje, że analizy uwzględniają dwa 

poziomy: poziom jednostek (uczniów) i poziom grup, do których owe jednostki należą 

(poziom szkół). W równaniu,  które uwzględnia oba poziomy, można wyodrębnić  dwie 

części: tzw. część stałą i część losową (tutaj ujętą w nawias kwadratowy): 

00 0[ ]ij j ijy u r         (2.4.) 

Model przedstawiony powyżej to prosty dwupoziomowy model, który jest wykorzystywany 

do obliczania wskaźnika poziomu danej szkoły, gdzie i-te pomiary są obiektami z pierwszego 

poziomu, a dane jednostki j są obiektami z drugiego poziomu (szkoła). 
00  oznacza wartość 

oczekiwaną dla populacji (efekt stały – niezmienny w kontekście całej populacji), natomiast 

β0j jest parametrem składającym się z części stałej 00 , charakteryzującej wynik dla populacji, 

oraz części losowej opisującej zróżnicowanie parametrów między grupami, wyrażanej za 

pomocą 
0 ju  

 

 

 

Rysunek 2.1 Relacje między błędami, efektem stałym w populacji i wynikiem prawdziwym dla 

obiektu j  

 

Czasami, szczególnie w teoriach testów, ten efekt stały określa się jako wynik prawdziwy lub 

wartość zmiennej ukrytej, , którą to próbujemy zmierzyć za pomocą zawodnych narzędzi. 

Całkowity błąd przewidywania ei znany z wcześniejszego równania można teraz przedstawić 

jako sumę błędu na poziomie jednostkowym rij oraz grupowym uj , tak że: 

eij = rij + u0j 

„prawdziwy” wynik dla obiektu  

j (
0 j ) 

00  

0 ju  

2 jr  

1 jr

 
1 je  
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(Patrz rysunek 2.1)  

Zakładamy , że rij ma rozkład normalny w populacji pomiarów (tu: uczniów w danej szkole). 

Ponadto u0j, jako odchylenie od populacyjnej średniej, dla j-tych przedmiotów, ma rozkład 

normalny w całej populacji „wyników prawdziwych” o średniej zero i odchyleniu 

standardowym 00 .  

Założenia są zatem analogiczne jak w klasycznej regresji liniowej z tym, że można je rozdzielić na 

dwa poziomy: jednostki (ucznia) i szkoły. Ponadto zakłada się, że błędy są od siebie niezależne: 

0)( ijjruE      

( ) 0i jE u u 
 ( )i j        

( ) ( ) ( ) 0it is it jt it jsE r r E r r E r r  
 ( ; )i j t s   

dla każdego i, j, t, s, gdzie E() to wartość oczekiwana.   

Pomiary y1j, y2j są niezależne od siebie na i-tym poziomie. Zależność ich widziana jest 

dopiero na wyższym poziomie, gdzie patrzymy na wszystkie wyniki zagnieżdżone w grupach, 

do których przynależą jednostki obserwacji. Ich zależność odzwierciedlana jest przez błąd u0j. 

Dlatego wariancję wartości yij można zapisać następująco (co również obrazowo przedstawia 

rysunek 2.1): 

2

000000 )()()(   ijjijjij ruVarruVaryVar
 (2.4)

 

Po co wprowadzać takie komplikacje, zamiast liczyć wynik dla poszczególnych szkół w 

klasyczny sposób, średniej czyli prostą średnią arytmetyczną? Odpowiedź jest prosta: chcemy 

minimalizować błędy oszacowań. Klasyczne szacowanie średniej i jej błędów standardowych 

nie jest jednak w tym przypadku optymalne. Klasyczne szacowanie wartości oczekiwanej jest 

optymalne tylko warunkowo, to znaczy wtedy, gdy odnosi się do jednej szkoły. Gdy 

estymujemy średnią standardową dla grupy szkół, najbardziej optymalne okazują się 

bayesowskie predykcje
10

 posteriori. Predykcje te w przypadku oszacowań punktowych dają 

minimalną kwadratową funkcję błędu oszacowania i mówi się o nich, iż są BLUP, czyli Best 

Linear Unbiased Predictors (najlepsze liniowe nieobarczone błędem predykcje) dla całej 

populacji (dowód można znaleźć w: Sorensen 2002). Mają też optymalne, czyli najniższe 

poprawne, błędy standardowe, dzięki którym wyznaczane są przedziały ufności (Rabe-

Hesketh, Skrondal, 2008:82). Wszystko to za cenę warunkowego obciążenia. Predykcje te 

                                                 
10

 Konwencjonalnie o estymatorach bayesowskich mówi się jako o predyktorach. 
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wykazują pewien konserwatywny (czyli ukierunkowany w stronę średniej) błąd na poziomie 

szkół dla placówek o niewielkiej liczbie uczniów i/lub skrajnych wartościach średniej ( j0 ). 

Podstawową ideą, która kryje się za bayesowskimi metodami szacowania wyniku końcowego, 

jest użycie dwóch typów informacji: (1) o jednostkach należących do j-tej grupy oraz (2) 

o całym rozkładzie uj (czyli de facto o rozkładzie średniej: j0 = 0 + uj) w populacji o średniej 

równej 0 i  odchyleniu standardowym 
00 . 

Klasyczny estymator wartości oczekiwanej dla grupy j, a w języku modelowania 

wielopoziomowego – stała regresji wielopoziomowej ( j = j0 + uj), to oczywiście klasycznie 

liczona średnia
11

: 

j

n

i

ijj ny
j

/ˆ

1

0 



 (2.5)

 

Zaś estymator dla całej populacji, czyli średnia populacyjna, to oczywiście: 

j

N

j

j

M

n
0

1

00
ˆˆ  





 (2.6)

 

gdzie nj oznacza liczebność j-tej grupy, N to liczba badanych grup; M to całkowita liczebność 

populacji.  

Estymator bayesowski jest średnią ważoną dwóch estymatorów: grupowego i populacyjnego, 

tak że (Snijders, Bosker, 2004: 56): 

 

0 0 00
ˆ ˆ ˆ(1 )EB

j j j j      
 
 

gdzie:         (2.7) 

2

00

2 2

00 /
j

jn




 



 

 

Jak widać zatem, na różnicę między estymatorem klasycznym i predyktorem bayesowskim 

dla j-tej grupy wpływają 4 czynniki: 

                                                 
11

 W tym wypadku średnia jest też tożsama z estymatorem MLE. 
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1. zróżnicowanie predyktorów grupowych w całej populacji charakteryzowane przez 2

00  

2. zróżnicowanie wewnątrzgrupowe: 
2  

3. liczebność grupy: nj, 

4. różnica między średnią w populacji a klasycznym estymatorem wyników końcowych 

w grupie 

W praktyce dwie ostatnie wielkości  mają największy wpływ na różnicę między 

oszacowaniem klasycznym a bayesowskim: są to liczebność grupy j (w naszym wypadku 

szkoły) oraz odległość średniej dla grupy j od średniej w całej populacji (tzw. odległość od 

średniej populacyjnej). Im szkoła mniejsza, a wynik jej bardziej oddalony od średniej 

populacyjnej, tym korekta związana z użyciem predyktora bayesowskiego jest większa. 

Innymi słowy – w przypadku małych i oddalonych od średniej populacyjnej szkół predyktor 

bayesowski będzie „ściągał” wyniki ku średniej. Przedstawione to zostało na rysunkach 2.2 i 

2.3. Na pierwszym z tych rysunków widać, że największe różnice między klasycznym 

estymatorem a predyktorem bayesowskim dotyczą szkół, w których w przeciągu trzech lat się 

egzamin gimnazjalny zdawało mniej niż 100 uczniów. Poniżej tego progu różnice szybko 

maleją, a powyżej 400 jednostek obserwacji stają się marginalnymi i oscylują wokół punktu 0 

(na skali o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15). Natomiast na rysunku 2.3 widać, iż 

różnice między klasycznym estymatorem a predyktorem bayesowskim rosną wraz z 

oddalaniem się wyników szkół od średniej populacyjnej (100). 

 

 

Rysunek 2.2 Różnice między estymatorem klasycznym i bayesowskim a w zależności od 

liczebności uczniów. 
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Rysunek 2.3 Różnice między estymatorem klasycznym i bayesowskim dla różnych wyników 

estymatora klasycznego. 

 

Rysunek 2.4 Różnice między klasycznym błędem standardowym i błędem standardowym dla 

predyktora bayesowskiego w zależności od liczebności uczniów. 
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Rysunek 2.5 Różnice między klasycznym błędem standardowym i błędem standardowym dla 

predyktora byesowskiego a zróżnicowanie wyników egzaminu. 

 

Jednak największy zysk ze stosowania estymatorów bayesowskich to korekcja błędów 

standardowych oszacowań. Błędy standardowe predyktorów bayesowskich można zapisać w 

następujący sposób:  

 

j

EB

j

n
ES

22

00

0

1
)ˆ(.

 





 

Korekta błędów standardowych zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wielkości 

szkoły i zróżnicowania wyników uzyskiwanych przez uczniów w szkołach. Pokazują to 

rysunki 2.4 i 2.5. Na rysunku 2.4 widać wyraźnie, iż największe korekty (w obie strony) 

dotyczą szkół, w których mamy stosunkowo niewiele obserwacji (poniżej 100). Im szkoły 

liczniejsze, tym korekty stają się coraz mniejsze. Rysunek 2.5 pokazuje, jak korekty 

bayesowskie zależą od zróżnicowania wyników wewnątrz szkoły. Gdy zróżnicowanie 

mierzone odchyleniem standardowym zbliża się do średniego zróżnicowania w populacji, 

korekty są niewielkie. Gdy zróżnicowanie w szkołach jest wyższe niż średnie zróżnicowanie 

w populacji, korekta jest dodatnia (czyli błąd standardowy predykcji bayesowskich jest 

mniejszy niż klasyczny błąd standardowy), gdy zróżnicowanie w szkołach jest niższe niż 

średnia w całej populacji, korekta jest ujemna (czyli błąd standardowy predykcji 

bayesowskich jest większy niż klasyczny błąd standardowy). Podobnie jak procedura 
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szacowania predyktorów bayesowskich, szacowanie błędów oparte na tej metodzie jest 

optymalne, czyli w sposób optymalny minimalizuje popełnienie błędu podczas wnioskowania 

statystycznego. 

Szacowanie wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej za pomocą modeli 

wielopoziomowych 

Naturalnym rozszerzeniem dla modelu zaprezentowanego wcześniej, w którym szacowany 

był predyktor wyników końcowych szkoły, jest dodanie zmiennej niezależnej x’ lub wektora 

zmiennych niezależnych, opisującego związek liniowy ze zmienną Y, parametrem 
1 j  lub 

wektorem parametrów:  . Model taki można potraktować jako przykład rozszerzenia modelu 

pustego o zmienną wyjaśniającą lub rozszerzenia klasycznej regresji jednej zmiennej o 

informacje dotyczące pogrupowania jednostek. Model z efektem losowym dla stałej regresji 

zapisujemy następująco (zapis dla jednej zmiennej niezależnej): 

Poziom jednostki (1):   0 1ij j j ij ijy x r   
  

gdzie:         (3.1)   

Poziom szkoły (2):    0 00 0j ju  
  

      101  j  

gdzie 10  to efekt stały współczynnik nachylenia krzywej regresji. 

Jak widać, w tym modelu współczynnik nachylenia j1  uznajemy za stałą dla wszystkich 

grup tak, jak w klasycznej regresji i zapisujemy jako: 
1 10j  , jednak pozostajemy przy 

założeniu z poprzedniego modelu związanym ze stałą regresji traktowaną jako zmienna 

losowa. Do wyrazu wolnego (stałej regresji) dołączony zostanie efekt losowy: jj u0000   . 

Cały model można przedstawić w jednym równaniu liniowym w następujący sposób: 

00 10 0ij ij j ijy x u r    
  (3.2)    

Ilustracją dla tego modelu jest rysunek 3.1. Jak widać, zależność między Y i X jest stała dla 

całej populacji; tym, co różnicuje j-te grupy, jest efekt losowy u0j, który wyraża to, iż w 

różnych grupach przewidujemy różne, warunkowe wartości oczekiwane. Mówiąc obrazowo, 

model ten pozwala, by wyraz wolny zmieniał się w zależności od danej grupy, przesuwając w 

ten sposób krzywą regresji o  u0j . Jak widać na rysunku, krzywa regresji dla grupy j 
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(zaznaczona linią przerywaną) jest przesunięta w dół, względem krzywej dla całej populacji 

(linia ciągła).  

 

 

Rysunek 3.1. Ilustracja efektu losowego dla stałej regresji (za: Rabe-Hesketh, Skrondal: s. 96).  

 

Załóżmy, że zmienną wyjaśnianą jest wynik egzaminu gimnazjalnego, a zmienną 

wyjaśniającą sprawdzian po szkole podstawowej. W przypadku modelu wielopoziomowego 

możemy zapisać to następująco:  

00 0 10( )ij j ij ijy u x r    
 (3.3) 

 

Zastanówmy się teraz, co tu oznacza u0j. Jest to efekt szkoły szacowany dla indywidualnego 

wyniku yij, a precyzyjniej – relatywny efekt szkoły w stosunku do wartości przewidywanej 

dla całej populacji szkół 00 . Ale to nie wszystko. Jest to efekt warunkowy, uzyskany przy 

założeniu, że wszystkie inne czynniki pozostają bez zmian. W naszym przypadku tym innym 

czynnikiem wyrażonym explicite jest wartość wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej. 

Wartość u0j jest zatem tym, co szkoła „dodała” (lub dodałaby, gdyby chodzili do niej inni 

uczniowie) bez względu na to, jakie wyniki otrzymali ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 

Właśnie to w edukacji nazywamy wartością dodaną. Dzięki modelom wielopoziomowym 

możliwe jest zatem estymowanie wartości dodanej dla szkół. Oczywiście modele szacowania 

EWD trzyletniego są bardziej skomplikowane, lecz skomplikowanie to wyraża się przede 

wszystkim użyciem większej liczby zmiennych niezależnych, zwiększających dopasowanie 
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modelu do danych.
12

  W tabeli 3.1 można znaleźć listę zmiennych niezależnych 

wykorzystanych w modelowaniu trzyletniego wskaźnika EWD.  

Tabela 3.1 Lista zmiennych niezależnych zawarta w wektorze X (przykład dla modelu 2007-2009). 

Oznaczenie Opis Uwagi 

X1 Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej Zmienna ciągła 

X2 Płeć Zmienna 0-1 

X3 Dysleksja na sprawdzianie po szkole podstawowej Zmienna 0-1 

X4 Dysleksja na egzaminie gimnazjalnym Zmienna 0-1 

X3*X4 Dysleksja_spr*dysleksja_gim Interakcja (zmienna 0-1) 

X5 Czy rok 2008? Zmienna 0-1 

X6 Czy rok 2009? Zmienna 0-1 

X5*X1 rok 2008*spr Interakcja 

X6*X1 rok 2009*spr Interakcja 

X5*X1
2
 rok 2008*spr

2
 Interakcja 

X6*X1
2
 rok 2009*spr

2
 Interakcja 

X5*X1
3
 rok 2008*spr

3
 Interakcja 

X6*X1
3
 rok 2009*spr

3
 Interakcja 

Metoda obliczania edukacyjnej wartości dodanej na podstawie modeli wielopoziomowych ma 

kilka, przede wszystkim statystycznych, zalet. W skrócie można powiedzieć, iż podobnie jak 

w przypadku bayesowskich predyktorów wyników końcowych otrzymujemy optymalne 

oszacowania wskaźnika efektywności pracy szkół oraz optymalne oszacowania błędów 

standardowych. Warto podkreślić, iż wszystkie wzory i zależności pokazane dla modelu 

pustego stosują się również do wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Nie będziemy zatem 

powtarzać tych przykładów. 

Przedstawienie wyników egzaminu gimnazjalnego i EWD w 

dwuwymiarowej przestrzeni (przy uwzględnieniu niepewności szacowania) 

Ostatnim elementem niezbędnym do prezentacji trzyletniego wskaźnika EWD jest połączenie 

informacji o końcowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i wartości wskaźnika wartości 

                                                 
12

 Więcej informacji o zmiennych niezależnych w modelach edukacyjnej wartości dodanej można znaleźć w: 

R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników 

egzaminów zewnętrznych, CKE, Warszawa 2007. 
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dodanej. Przyjęto, że zestawienie tych dwóch wskaźników powinno przybrać postać graficzną 

przedstawioną w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Właściwym rozwiązaniem 

okazało się posłużenie się technikami statystyki wielu zmiennych. Dlatego też w dalszej 

części przypomnimy właściwości jedno- i wielowymiarowych rozkładów normalnych, a 

następnie pokażemy, dlaczego przy prezentacji wskaźnika trzyletniego jego powierzchnia 

ufności przybiera charakterystyczny kształt elipsy. 

Jednowymiarowy rozkład normalny 

Jednowymiarowy rozkład normalny można zdefiniować jako funkcję gęstości o wzorze: 

     
 

      
            

                   (4.1) 

gdzie y jest zmienną losową o średniej   oraz o wariancji 
2 , co w skrócie przyjęto zapisywać jako

2( , )N   . Funkcja ta graficznie da się przedstawić jako krzywa normalna, którą często nazywa się 

krzywą dzwonową, z uwagi na jej charakterystyczny kształt.  Krzywa rozkładu normalnego została 

przedstawiona na rysunku 4.1.   

 

Rysunek 4.1 Krzywa rozkładu normalnego. 

 

W rozkładzie normalnym najwięcej obserwacji ma wartości bliskie średniej, a liczba 

obserwacji maleje w miarę oddalania się od niej. Przy tym rozkład jest symetryczny, a więc 

jest tyle samo obserwacji powyżej, jak i poniżej średniej. Na rysunku 4.1 na osi poziomej 

zaznaczone zostały wartości odchyleń standardowych (sd). Zakładając, że badamy zmienną o 

rozkładzie normalnym, w dowolnej populacji w przedziale (-1sd; 1sd) znajdzie się około 68% 

-4 sd -3 sd -2 sd -1 sd Średnia 1 sd 2 sd 3 sd 4 sd

Krzywa rozkładu normalnego



str. 37 

 

jednostek obserwacji, a około 95,5% w przedziale (-2sd; 2sd). Jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć 

się, w jakim przedziale znajduje się 90% populacji, musimy przemnożyć odchylenie 

standardowe przez 1,64. Załóżmy, że rozkład badanej zmiennej ma średnią 100 i odchylenie 

standardowe 15, wtedy: 15 × 1,64 = 24,6. Oznacza to, że w przedziale 100 +/– 24,6 będzie się 

zawierało 90% wyników. Jeżeli chcemy informacje wyznaczyć przedział obejmujący 95% 

wyników, odchylenie standardowe należy przemnożyć przez 1,96. 

Za pomocą krzywej rozkładu normalnego możemy opisać jedną zmienną. Aby poprawnie 

opisać położenie szkoły równocześnie ze względu na wynik egzaminu końcowego i miarę 

EWD, należy posłużyć się uogólnioną formą rozkładu normalnego, która pozwala analizować 

wiele zmiennych za pomocą jednej funkcji gęstości.  

Warto zwrócić uwagę na to, iż funkcje gęstości mogą przybierać różne kształty w zależności 

od zróżnicowania zmiennej w badanych populacjach. Jeżeli zróżnicowanie zmiennej w 

populacji jest małe (tak jak przedstawiono na lewym panelu rysunku 4.2), krzywa wypiętrza 

się. Jeżeli zróżnicowanie danej zmiennej w innej populacji jest duże (tak jak w przypadku 

prawej strony panelu rysunku 4.2), rozkład normalny staje się spłaszczony.  

 

 

Rysunek 4.2 Przykłady rozkładów normalnych o różnym odchyleniu standardowym i tej samej 

średniej, na jednej skali wartości zmiennych. 

 

Odpowiedzialnym za to parametrem jest oczywiście odchylenie standardowe   (które po 

podniesieniu do kwadratu interpretowane jest jako wariancja). Widać wyraźnie, że gdy 

odchylenie standardowe jest tak małe, jak w lewym panelu rysunku 4.3 (sd=0,3), krzywa ma 

kształt spiczasty. Przy dużym odchyleniu (sd=2) krzywa rozkładu normalnego jest 

„rozciągnięta wszerz” (prawy panel). 

sd=0,3

Krzywa rozkładu normalnego
sd=2

Krzywa rozkładu normalnego
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Wielowymiarowy rozkład normalny 

Zanim przejdziemy do formalnego opisu rozkładu normalnego, musimy wprowadzić trzy 

pojęcia: (1) wektor zmiennych, (2) wektor średnich oraz (3) macierz kowariancji.  

Wektor zmiennych 

Można zdefiniować wektor zmiennych y dla dowolnej liczby zmiennych p przy dowolnej 

liczebności próby n, składający się z wektorów obserwacji y1 … yn  tak, że: 

   

  

 
  

  (4.2) 

gdzie każdej jednostce obserwacji przypisany został wektor yi zawierający informacje o wartościach p 

zmiennych dla danej obserwacji tak, że:   

    

   

 
   

   (4.3) 

gdzie yip jest wartością zmiennej p dla obserwacji i.   

Wektor średnich  

Wektor średniej w ich w próbie    można zdefiniować jako: 

   
 

 
   

 
     

   
 
   

     (4.4) 

Mówiąc nie o próbie, lecz o populacji, możemy posłużyć się analogicznym zapisem: 

       

  

 
  

   

     
 

     
   

  

 
  

          (4.5) 

Macierz kowariancji można natomiast wyrazić jako: 

                        (4.6) 

lub, co jest równoważne: 

          

       

   
       

      (4.7) 

Dopiero w przypadku wektora zawierającego wiele zmiennych możemy mówić o 

wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Wektor y ma wielowymiarowy rozkład normalny 

o wektorze średnich µ i macierzy kowariancji ∑ : 
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                          (4.8) 

gdzie p wskazuje na liczbę zmiennych. W skróconym zapisie wektor zmiennych o 

wielowymiarowym rozkładzie normalnym można zapisać jako N(µ, ∑).  

Rysunek 4.3 przedstawia przykładowy wielowymiarowy rozkład normalny dla p=2. 

Precyzyjnie rzecz biorąc, jest to dwuwymiarowy rozkład normalny. Jeżeli wcześniej 

mówiliśmy, że rozkład normalny ma kształt przekroju dzwonu, to o rozkładzie normalnym 

dwóch zmiennych można powiedzieć, iż swoim trójwymiarowym kształtem przypomina bryłę 

dzwonu. Przy czym kształt rozkładu definiowany jest przez wartość wyznacznika    : im jest 

ona większa, tym wierzchołek rozkładu jest bardziej płaski; im mniejsza, tym wierzchołek 

bardziej spiczasty. 

 

Rysunek 4.3 Przykład dwuwymiarowego rozkładu normalnego. 

 

Jednowymiarowy rozkład normalny jest szczególnym przypadkiem rozkładu 

wielowymiarowego, dlatego między dwoma wzorami istnieją daleko idące analogie. Tabela 

4.1 wskazuje na analogie najważniejsze w prezentacji wskaźnika trzyletniego.  

 

Tabela 4.1 Porównanie jednowymiarowego i wielowymiarowego rozkładu normalnego. 

y1

y2

f(y
)

Dwuwymiarowy rozkład normalny
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 Rozkład normalny Wielowymiarowy rozkład normalny 

Wzór  

      
            

 

 

 

            
                   

 

Odległość od 

średniej 
(y-µ)

2
/σ

2
=(y-µ) (σ

2
)

-1
(y-µ)                

Parametr 

zróżnicowania 
           

 

Można zauważyć, iż wyrażenie (y-µ)
2
/σ

2
=(y-µ) (σ

2
)
-1

(y-µ) jest miarą dystansu między y i µ 

wyrażoną w jednostkach odchylenia standardowego (σ). Podobnie wyrażenie    

  
          jest niczym innym, jak odległością Machalanobisa, czyli odległością punktu 

w przestrzeni wielowymiarowej od wektora średnich µ . 

Natomiast wyrażenie 
1/2

 będące pierwiastkiem wyznacznika macierzy, jest analogiczne do 

2 we wzorze dotyczącym rozkładu normalnego; jest podobne pod względem 

statystycznym. Oba wyrażenia mówią nam o zróżnicowaniu zmiennych (lub zmiennej w 

populacji)  – większa wartość wyznacznika    oznacza większe zróżnicowanie. 

Ilustrację zależności kształtu od wyznacznika macierzy może stanowić rysunek 4.4, gdzie 

dwa rozkłady zostały przedstawione w dwóch rzutach. Z lewej strony rysunku 

wielowymiarowy rozkład normalny przedstawiono w perspektywie, a z prawej strony 

zaprezentowany został rzut z góry.  

W dolnej części rysunku mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim   – rozkład jest tu 

płaski, w górnej zaś ze stosunkowo dużym   – toteż kształt rozkładu jest wypiętrzony. 

Wierzchołkiem dwuwymiarowego rozkładu normalnego jest punkt wyznaczany przez wektor 

średnich: 

       
  

  
   

     
     

   
  

  
            (4.9) 

czyli – w prostej geometrycznej interpretacji – punkt, w którym przecinają się wartości średnich 

 y1 i y2 .. 
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Rysunek 4.4. Rozkłady normalne o różnym   

 

Dokładny kształt i nachylenie dwuwymiarowego rozkładu zależą od wartości zawartych 

w macierzy  . Gdy korelacja między zmiennymi wynosi 0, a wariancje są równe sobie, 

przekrój dwuwymiarowego rozkładu normalnego jest idealnym kołem. Szerokość rozkładu w 

wymiarze y1 zależy od wielkości    , w wymiarze y2 od    . Dlatego jeżeli     będzie 

większe od    , rozkład będzie rozciągnięty bardziej względem wymiaru y2. W odwrotnej 

sytuacji rozkład będzie rozciągnięty bardziej względem wymiaru y1. Gdy zmienne są ze sobą 

skorelowane, dochodzi również do „przekręcenia” rozkładu lub zmiany nachylenia elips, 

jakie mogą być tworzone na podstawie przekrojów poziomych rozkładu (elipsy można 

zauważyć, przyglądając się prawej części rysunku 4.4). Zależy to od różnicy między 

y1

y2

f(y
)

Dwuwymiarowy rozkład normalny

1 0, 2 0, 11 2, 22 3, 12 2, 0.5

y
1

y2

f(y)

Dwuwymiarowy rozkład normalny

1 0, 2 0, 11 2, 22 3, 12 2, 0.5

y1

y2

f(y
)

Dwuwymiarowy rozkład normalny

1 0, 2 0, 11 12, 22 13, 12 12, 0.5

y
1

y2

f(y)

Dwuwymiarowy rozkład normalny

1 0, 2 0, 11 12, 22 13, 12 12, 0.5
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wariancjami dwóch zmiennych. Jeżeli     jest większe od      rozkład przekręcony będzie w 

kierunku osi y2; jeżeli natomiast     będzie mniejsze od      rozkład przekręcony będzie w 

kierunku osi y1 .  

Powierzchnia ufności  

Tak jak jednowymiarowy rozkład normalny jest szczególnym przypadkiem 

wielowymiarowego rozkładu normalnego, tak przedział ufności jest szczególnym 

przypadkiem powierzchni ufności.  

Aby obliczyć granice przedziału ufności dla jednej zmiennej, posługujemy się poniższym wzorem: 

                    (4.10) 

gdzie           oznacza wartość testu Chi-kwadrat o jednym stopniu swobody dla obszaru 

krytycznego  . I tak jeżeli decydujemy się na 95% przedział ufności, czyli wartość krytyczną   = 0,05 

to: 

1,96
n


 

    

(4.11) 

W przypadku, gdy analizujemy dwie zmienne, operację tę możemy wykonać dwa razy 

niezależnie, tak jak zostało to przedstawione na rysunku 4.5, gdzie mamy do czynienia ze 

zmienną charakteryzującą EWD (E) oraz zmienną charakteryzującą wyniki końcowe (W). 

Poprzez złożenie tych dwóch przedziałów ufności otrzymujemy prostokąt (na rysunku  

zaznaczony przerywaną linią). Badając, czy punkt E(y) różni się statystycznie od 

jakiegokolwiek innego punktu na zadanej płaszczyźnie, będziemy sprawdzać, czy punkt 

odniesienia będzie mieścił się w utworzonym prostokącie, czy nie. Jeżeli tak, nie będziemy 

mogli powiedzieć, iż jest on statystycznie różny od punktu E(y) przy danym przedziale 

ufności. Jest to jednak podejście błędne. Nie zakłada ono, iż dwie zmienne są ze sobą 

skorelowanie oraz tego, iż test statystyczny powinien dotyczyć dwóch parametrów 

jednocześnie. W takim wypadku musimy inaczej zdefiniować powierzchnię ufności. 

Jeżeli y = N(µ, ∑), zatem wektor średnich z próby można zapisać jako m = N(µ, ∑/n). Natomiast  

funkcja gęstości jest proporcjonalna do                   
. Pozostawiając wszystkie stałe 

z równania wielowymiarowego rozkładu normalnego, możemy zapisać, że funkcja gęstości m jest 

proporcjonalna do  

                            (4.12) 

a funkcja ta ma rozkład Chi-kwadrat tak, że: 
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                       (4.13) 

W przypadku naszej dwuwymiarowej powierzchni ufności (p=2) możemy zapisać, że: 

                
      

      
 
  

 
     

     
 =            (4.15) 

Jeżeli przyjmiemy obszar krytyczny 0,05, to                   . Tak wyspecyfikowane 

równanie wyznacza zbiór punktów, które zamykają powierzchnię ufności rozkładu dwóch zmiennych 

(por. Chew 1966). Ów zbiór punktów przybiera kształt elipsy, co zostało zaprezentowane na rysunku 

4.5. 

 

Rysunek 4.5 Elipsa jako powierzchnia ufności.  

Powierzchnia ufności – interpretacja geometryczna 

Dla przestrzeni dwuwymiarowej i wycentrowanych zmiennych X i Y możemy zapisać 

równanie wyznaczające zbiór punktów należących do elipsy ufności jako: 

     
  

    

     
  

  

 
 
   

      
 

 
 (5.1) 
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gdzie    =    . W przypadku przestrzeni dwuwymiarowej wzór ten można łatwo sprowadzić 

do postaci skalarnej. 

Ze wzoru na wyliczenie macierzy odwrotnej do macierzy o wymiarach 2x2 otrzymujemy: 

     

  
 

  
   

     
 

    

  
   

     
 

   

  
   

     
 

  
 

  
   

     
 

  
 
   

      
 

 
 (5.2) 

 

Należy przy tym mieć na uwadze, że operację tę możemy przeprowadzić tylko wtedy, kiedy 

kwadrat współczynnika korelacji pomiędzy zmiennymi X i Y jest mniejszy od jedności. Gdy 

    
    , wtedy C(X,Y)=XY i macierz korelacji jest macierzą osobliwą, a więc nie posiada 

macierzy odwrotnej (próba wyznaczenia takiej macierzy doprowadziłaby np. we wzorze (5.2) 

do niedozwolonej operacji dzielenia przez zero). Możemy po prostu powiedzieć, że w takim 

przypadku zmienne X i Y nie rozpinają przestrzeni dwuwymiarowej, a tylko 

jednowymiarową. W sytuacji takiej problem wyznaczania przedziałów ufności dla 

parametrów sprowadza się do przypadku jednozmiennowego. 

Jednak jeśli     
    możemy odwrócić macierz kowariancji i dalej mnożyć przez siebie macierze: 

 

    

 
 
 
 
 
   

      

  
   

     
 

   
      

  
   

     
  

 
 
 
 

 
      

 

 
 

 

    
             

 

  
   

     
  

      
 

 
 

 

Wreszcie, o ile to możliwe, grupując parametry stałe dla danej elipsy po prawej stronie 

równania, otrzymujemy: 

    
             

  
      

 

 
   

   
     

    (5.3) 

 

Przy rozważaniu siły związku pomiędzy zmiennymi X i Y wygodniej będzie nam posługiwać 

się korelacją niż kowariancją. Aby w powyższym wzorze zastąpić kowariancję korelacją, 

musimy obustronnie podzielić równanie (5.3) przez   
   

 : 

 

  

  
       

 

  

 

  
 

  

  
  

      
 

 
       

   

 

a sprowadzając składniki lewej strony równania do wspólnego mianownika otrzymamy: 
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     (5.4) 

 

Wychodząc od równania w tej postaci zbadajmy, co wpływa na szerokość elipsy, rozumianej 

jako największa odległość pomiędzy jej rzutami na oś X (Rysunek 5.1; dla porównania z 

pojęciem osi elipsy por. rysunek 5.3). Można zauważyć, że punkty xe' i xe'' oraz ye' i ye'' 

wyznaczają granice przedziałów ufności dla wartości zmiennych odpowiednio X i Y, przy 

uwzględnieniu faktu, że wartość danej zmiennej nie jest estymowana samodzielnie, ale 

łącznie z wartością drugiej zmiennej. 

 

Rysunek 5.1 Szerokość i wysokość elipsy. 

 

Zapiszmy wzór (5.4) jako równanie kwadratowe y ze względu na x: 

 

   
                       

      
   

 
      

 

 
       

      

 

Skrajne rzuty elipsy na oś X możemy teraz znaleźć jako te punkty, dla których równanie ma 

tylko jedno rozwiązanie, a więc  jest równa zero: 
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 (5.5) 

 

co oznacza, że szerokość elipsy jest równa:     
      

 

 
   (5.6) 

Zupełnie analogiczne postępowanie można przeprowadzić odnośnie wysokości. W jego 

wyniku otrzymamy: 

       
      

 

 
 (5.7) 

 

co oznacza, że wysokość elipsy jest równa:     
      

 

 
 (8) 

 

Widać więc, że wariancja zmiennej X po prostu skaluje elipsę w osi X (na szerokość), im jest 

ona większa, tym elipsa jest szersza (proporcjonalnie do X). Analogicznie wariancja 

zmiennej Y skaluje elipsę w osi Y (na wysokość – proporcjonalnie do Y). 

W celu rysowania elipsy, jak również zbadania jej innych własności, wygodnie będzie jednak 

przejść od równania (5.4), określonego w układzie współrzędnych kartezjańskich, do 

równania określonego w układzie współrzędnych biegunowych. W układzie tym położenie 

punktu opisywane jest przez długość promienia wodzącego r oraz wartość kąta skierowanego 

 pomiędzy półprostą odniesienia (w naszym przypadku będzie to OX) a promieniem 

wodzącym. Relacje zachodzące pomiędzy tymi dwoma układami współrzędnych 

przedstawione zostały na rysunku 5.2. 
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Rysunek 5.2 Relacje pomiędzy kartezjańskim i biegunowym układem współrzędnych. 

 

Dokonując w równaniu (5.2) odpowiednich podstawień, otrzymujemy: 

  
                               

        

  
   

  
      

 

 
       

   

 

Dodatkowo zapisując długość promienia wodzącego jako funkcję kąta otrzymujemy: 

 

  

       
 

  
       

     

   
                           

      

    (5.9) 

 

Warto zauważyć, że pierwszy czynnik pojawiający się w liczniku ułamka w równaniu (5.9) 

jest dla danej elipsy stały i odgrywa (analogicznie jak w wyrażeniach (5.6) i (5.8) ) rolę 

współczynnika skalującego, proporcjonalnie zwiększając lub zmniejszając długość promienia 

wodzącego bez względu na wartość kąta . Tak więc przyjęcie wyższego poziomu ufności 

spowoduje po prostu proporcjonalne (do wartości        
 ) powiększenie elipsy ufności; 

przyjęcie niższego poziomu ufności – odwrotnie – zmniejszy całą elipsę. Podobnie jak z 

liczbą jednostek obserwacji, na podstawie których oszacowane zostały wariancje zmiennych 

X i Y, z tym że im większa liczba jednostek, tym mniejsza elipsa (proporcjonalnie do     ). 

W przypadku wariancji zmiennych X i Y oraz wartości współczynnika korelacji pomiędzy 

tymi zmiennymi, na podstawie równania (5.9) nie można łatwo określić ich wpływu na 

wielkość elipsy, gdyż występują one zarówno w liczniku, jak i w skomplikowanym 

wyrażeniu mianownika. Pamiętamy jednak, że wcześniej określiliśmy już wpływ wariancji X 

i Y na szerokość i wysokość elipsy w oparciu o równanie (5.4). Innym rodzajem 
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zależnościami związanym z wariancjami oraz wpływem korelacji zajmiemy się w dalszej 

części tekstu. 

Zbadajmy teraz, od czego zależy kąt nachylenia osi wielkiej elipsy ufności. Zauważmy, że kąt 

pomiędzy półprostą OX a osią wielką elipsy możemy wyznaczyć, szukając maksimum 

funkcji opisującej długość promienia wodzącego jako funkcję kąta . Ponieważ licznik prawej 

strony równania (5.9) jest dla danej elipsy wartością stałą, niezależną od , możemy 

ograniczyć się do szukania minimum wyrażenia z mianownika: 

  
                           

       (5.10) 

co, aby nieco uprościć dalsze rachunki, możemy zapisać jako: 

 

  
                       

       (5.11) 

 

Wyliczając pierwszą pochodną: 

 

   
                       

      

  
 

otrzymujemy: 

 

    
                            

         = 

=   
    

                       (5.12) 

 

a przyrównując ją do 0, znajdujemy kąt e, w którym funkcja osiąga swoje ekstremum: 

 

   
    

                           

   
    

                         (5.13) 

 

W tym momencie musimy rozpatrzyć dwie możliwości. Jeżeli e ≠ 0 + ½ k, 

kto sin2e≠ 0 i możemy podzielić obustronnie równanie (13) przez sin2e: 

       
  

    
 

         
 

 

Stosując funkcję odwrotną do cotangensa, możemy teraz napisać wzór na wartość kąta e, 

choć za cenę ograniczenia przeciwdziedziny do przedziału (0, ½), gdyż przeciwdziedziną 

funkcji ctg
-1

 jest (0, ). Konsekwencje tego faktu zostaną omówione nieco dalej. 

   
       

    
 

         

 
 (5.14) 
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Teraz rozpatrzmy, kiedy sin2e będzie się równał zero, podstawiając tę wartość do równania 

(5.13): 

 

                  

 

Ponieważ wiadomo, że cos2e ≠ 0 (jeżeli sin2e = 0, to cos2e ) oraz X ≠ 0 ≠ Y, 

możemy stwierdzić, że sytuacja taka zachodzi tylko wtedy, kiedy zmienne X i Y są ze sobą 

nieskorelowane, tj. RX,Y = 0. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do wzoru (5.12) i rozważmy, co będzie się działo, jeżeli zmienne 

X i Y mają równe wariancje i jednocześnie są ze sobą nieskorelowane. Okazuje się, że w 

takim przypadku wyrażenie (5.12) przyjmuje wartość zero. Skoro stwierdzamy, że pierwsza 

pochodna wyrażenia (5.10) jest równa zero, to oznacza, że wyrażenie (5.10) jest funkcją stałą, 

a więc i długość promienia wodzącego elipsy jest stała, niezależnie od kąta. W takiej sytuacji 

nasza elipsa staje się po prostu okręgiem. 

Ostatecznie wzór na wartość kąta, w którym długość promienia wodzącego elipsy osiąga 

swoje ekstremum, możemy zapisać jako: 

 

    

             
    

 

       
    

 

         

 
         

dla         
    

 nieokreślona (elipsa jest okręgiem)

 (5.15) 

 

Wróćmy teraz do problemu ograniczonej przeciwdziedziny takiej funkcji. Wartość kąta e 

może przyjmować wartości z przedziału [0, ½), podczas gdy wartość kąta  zawiera się w 

przedziale [0, 2) – por. rysunek 5.2. Zwróćmy jednak uwagę, że z definicji elipsy wynika, iż 

długość promienia wodzącego ma cztery ekstrema – dwa odpowiadające półosiom wielkim 

(maksima) i dwa odpowiadające półosiom małym (minima). Wiemy też, że oś wielka i oś 

mała elipsy są do siebie prostopadłe. Wynika z tego, że znając kąt e, jesteśmy w stanie 

wyznaczyć kąty odpowiadające pozostałym ekstremom, po prostu dodając do jego wartości 

k, gdzie k{0,5, 1, 1,5}. Zależności te ilustruje rysunek 5.3. 
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Rysunek 5.3 Półosie wielkie i półosie małe elipsy – zależności pomiędzy ekstremami długości 

promienia wodzącego elipsy. 

 

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy kąt e odpowiada minimum, czy maksimum 

długości promienia wodzącego. Możemy się o tym przekonać, badając znak drugiej 

pochodnej wyrażenia (5.11), w punkcie e: 

 

    
                         

       

   
  

    
    

                        

   
= 

=    
    

                         (5.16) 

 

Najpierw rozważmy sytuację, gdy zmienne X i Y są ze sobą nieskorelowane. W tym 

przypadku wyrażenie (16) przyjmuje postać: 

    
    

   (5.17) 

 

(bo jeśli RX,Y = 0, to  = 0 i cos2 = 1) i jak widać, jego znak zależy tylko od tego, wariancja 

której ze zmiennych jest większa. Jeśli X, wyrażenie jest dodatnie, jeśli Y, ujemne. Sytuacji, 

gdy wariancje zmiennych X i Y są równe, i jednocześnie zmienne te są ze sobą 

nieskorelowane, nie ma sensu rozważać, gdyż, jak pamiętamy, elipsa staje się wtedy 

okręgiem. 

Jeśli wariancje zmiennych X i Y są sobie równe, a zmienne X i Y są ze sobą skorelowane, 

redukcji ulega oczywiście pierwszy składnik i wyrażenie (5.16) przyjmuje postać: 
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                (5.18) 

 

Ponieważ X i Y są zawsze dodatnie, a dla wartości  z przedziału (0, ½) wartość sin2  jest 

również zawsze większa od zera (pamiętamy, że przypadek, gdy  = 0 odpowiada 

nieskorelowaniu zmiennych X i Y), tak więc znak wyrażenia (16) jest równoważny ze 

znakiem współczynnika korelacji. 

W przypadku ogólnym, gdy   
    

        , znak drugiego składnika, jak opisano 

powyżej, jest równy znakowi współczynnika korelacji. Ustalenie znaku pierwszego składnika 

wydaje się nieco bardziej skomplikowane. Pamiętając, że wartość kąta e opisuje się wzorem 

(5.15) możemy stwierdzić, że w następujący sposób zależy ona od wariancji zmiennych X i Y 

oraz korelacji pomiędzy tymi zmiennymi: 

 

 RX,Y > 0 RX,Y = 0 RX,Y < 0 

  
    

        
 

 
  e = 0     

 

 
 
 

 
  

  
    

     
 

 
 nieokr.    

 

 
 

  
    

      
 

 
 
 

 
  e = 0       

 

 
  

 

Biorąc pod uwagę, że dla kąta z przedziału (0, ½p) funkcja cosinus przyjmuje wartości 

dodatnie, a dla kąta z przedziału (½p, p) wartości ujemne, znak pierwszego składnika 

wyrażenia (5.16) w zależności od wartości wariancji zmiennych X i Y oraz korelacji 

pomiędzy tymi zmiennymi będzie więc następujący: 

 

 RX,Y > 0 RX,Y = 0 RX,Y < 0 

  
    

  + + - 

  
    

  0 nieokr. 0 

  
    

  + - - 

 

Jak widać, również znak pierwszego składnika wyrażenia (5.16) jest zgodny ze znakiem 

korelacji, o ile tylko nie mamy do czynienia z którymś z omówionych przed chwilą 

przypadków szczególnych (zerowej korelacji lub równości wariancji X i Y). 

Możemy więc stwierdzić, że w przypadku, gdy korelacja jest dodatnia, wartość wyrażenia 

(5.10) osiąga w punkcie e swoje minimum, a więc długość promienia wodzącego elipsy (5.9) 

jest w punkcie e maksymalna [wyrażenie (5.10) znajduje się w mianowniku wyrażenia 
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(5.9)]. Oś wielka elipsy przechodzi przez I i III ćwiartkę układu współrzędnych, „chyląc się” 

bardziej ku osi reprezentującej zmienną o większej wariancji. 

W przypadku, gdy zmienne X i Y są ze sobą nieskorelowane, wartość kąta e jest równa zero, 

a więc osie główne elipsy leżą na osiach układu współrzędnych, przy czym oś wielka leży na 

osi odpowiadającej zmiennej o większej wariancji. 

W przypadku, gdy korelacja jest ujemna, promień wodzący dla kąta e stanowi półoś małą 

elipsy. Tak więc oś wielka elipsy przechodzi przez II i IV ćwiartkę układu współrzędnych, 

również „chyląc się” bardziej ku osi reprezentującej zmienną o większej wariancji. 

Rozważmy teraz, jaki wpływ ma wartość współczynnika korelacji pomiędzy zmiennymi X i 

Y na długości osi głównej i osi małej elipsy. Sytuacja, gdy X i Y są ze sobą nieskorelowane, 

została w zasadzie przedstawiona przed chwilą, przy omawianiu położenia osi elipsy. Im 

większe wariancje zmiennych X i Y, tym odpowiednio dłuższe odpowiednie osie elipsy, 

proporcjonalnie do X i  Y, gdyż dla jednej osi wzór (9) upraszcza się do postaci: 

  
    

       
 

  

   
         

      

 
    

       
 

  

   
 

   

       
 

  
 (5.19) 

a dla drugiej: 

  
    

       
 

  

   
     

 

 
   

      

 

 
    

       
 

  

   
 

   

       
 

  
 (5.20) 

 

Na potrzeby rozważania sytuacji, gdy wartość współczynnika korelacji pomiędzy zmiennymi 

X i Y jest niezerowa, korzystając ze wzorów redukcyjnych, możemy zapisać wartość 

wyrażenia (5.11) w punkcie e + ½ (co odpowiada położeniu półosi wielkiej w sytuacji, gdy 

RX,Y < 0) jako: 

  
         

 

 
                   

 

 
     

         
 

 
 =

=  
         

                      
        

 =
 

=  
                            

               (5.21) 

 

Ponieważ sin2e jest w rozważanej sytuacji nieujemny (2e  (0, ), a wartość 

współczynnika korelacji RX,Y jest mniejsza od zera, możemy więc stwierdzić, że dla półosi 

wielkiej elipsy składnik związany ze współczynnikiem korelacji jest w wyrażeniu (5.11) 

zawsze ujemny: 
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        = 

=  
                               

         (5. 22) 

 

W przypadku półosi małej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną – leży ona pod kątem e + 

½gdy RX,Y > 0, a pod kątem e, gdy RX,Y < 0. Tak więc składnik związany ze 

współczynnikiem korelacji jest w wyrażeniu (5.11) zawsze dodatni: 

  
                           

        = 

=  
                               

         (5.23) 

 

Widzimy więc, że im większa jest korelacja, tym mniejsza wartość wyrażenia (11) dla półosi 

wielkich i tym większa dla półosi małych, a więc tym dłuższa oś wielka, a krótsza oś mała 

(elipsa staje się „długa i wąska”). 

Należy jednak przy tym pamiętać, że jednocześnie wartość korelacji nie wpływa ani na 

szerokość, ani na wysokość elipsy, które zależą tylko od wariancji odpowiednio zmiennej X i 

zmiennej Y [szerokość i wysokość elipsy opisują wzory (5.6) i (5.8)]. Jest to możliwe, gdyż, 

jak pamiętamy, oprócz analizowanego tu wpływu, współczynnik korelacji współdecyduje 

również o mierze kątów  PW i PM oraz występuje w liczniku wzoru (5.9). 

W poprzedniej części opracowania wyprowadzone zostały zależności pomiędzy 

poszczególnymi parametrami modelu a kształtem elipsy. W tej części zostaną one zebrane 

razem, już z pominięciem wyprowadzeń, w celu podsumowania. 

Parametry modelu: 

   
 - wariancja zmiennej X – wpływa na szerokość elipsy (proporcjonalnie do X); 

   
 - wariancja zmiennej Y – wpływa na wysokość elipsy (proporcjonalnie do Y); 

   
    

  – różnica pomiędzy wariancjami X i Y; wpływa na kąt OG nachylenia osi 

wielkiej elipsy (p. tabela 1); 

 RX,Y – współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi X i Y – wpływa na kąt OG 

nachylenia osi wielkiej elipsy (p. tabela 1) oraz różnicę w długości pomiędzy osią 

wielką a osią małą elipsy: im większa siła zależności, tym dłuższa oś wielka, a krótsza 

oś mała (elipsa staje się „długa i cienka”); 

 – poziom ufności; wpływa na powiększenie lub zmniejszenie całej elipsy 

(jednocześnie szerokości i  wysokości – proporcjonalnie do        
 ); 
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 n – liczba obserwacji, na podstawie której szacowane były parametry zmiennych X i 

Y – wpływa na powiększenie lub zmniejszenie całej elipsy (jednocześnie szerokości i 

wysokości – proporcjonalnie do     ); 
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Rysunek 5.5 Parametry opisujące kształt elipsy. 

 RX,Y > 0 RX,Y = 0 RX,Y < 0 

  
    

  

   

  
    

  

   

  
    

  

   

Tabela 5.1: Przykładowe kształty elips w zależności od wartości współczynnika korelacji pomiędzy 

zmiennymi X i Y oraz różnicy wariancji zmiennych X i Y  (linie przerywane wyznaczają 

kąt 45° względem osi układu współrzędnych). 

 

Podsumowanie 

Efektem końcowym przedstawianych powyżej procedur statystycznych jest graficzne 

przedstawienie wskaźnika trzyletniego, tak jak zostało przedstawione to na rysunku 6.1.  

 



str. 56 

 

 

Rysunek 6.1 Graficzne przedstawienie trzyletniego wskaźnika egzaminacyjnego (przykład). 

 

Wszystkie wyniki podawane są w punktach znormalizowanych za pomocą procedury 

przedstawionej w punkcie 1. Oś pozioma reprezentuje wyniki egzaminu gimnazjalnego 

szacowane tak, jak opisano to w punkcie 2. Oś pozioma reprezentuje wskaźniki edukacyjnej 

wartości dodanej szacowane tak, jak zostało to przedstawione w punkcie 3. Pozycję szkoły 

reprezentuje eliptyczne pole ufności, opisane w punkcie 4. Szare pola informują o 

zawierającym się w nich procencie szkół. Pola te zostały wyznaczone za pomocą odległości 

Mahalanobisa i można je traktować analogiczne jak powierzchnię ufności opisaną w punkcie 

4., z tym, że powierzchnia ta odnosi się do populacji szkół, a nie uczniów jednej szkoły oraz – 

co warto podkreślić – elipsy te szacowane są iteracyjnie. Szukana jest taka odległość 

Mahalanobisa, która wykreśli elipsę  zawierającą kolejno 50% populacji szkół oraz 90% 

populacji szkół. 

 

  



str. 57 

 

Artur Pokropek 

Rozdział 3. Problem efektów kontekstowych w modelach 
szacowania EWD  

Wprowadzenie 

Uczniowie chodzący do rożnych szkół, nawet gdy przydział do szkół był losowy, zaczną się 

różnicować według pewnych wzorów. Jedni chodzą do lepszej szkoły – w pełnym tego słowa 

znaczeniu, drudzy do szkół słabych, jedni uczniowie mają świetnego matematyka i fizyka, a 

inni mają wspaniałą pracownię informatyczną i zdolnego informatyka. W jednych klasach 

uczniowie mają kolegów i koleżanki pozytywnie nastawione do szkoły i motywujących się 

nawzajem do nauki. W innych klasach może panować atmosfera antyszkolna, co wydatnie 

może utrudniać naukę i nauczanie. Cechy i umiejętności uczniów zaczynają się różnicować i 

stawać się podobne w zależności od różnych kontekstów środowiskowych.  

Badanie efektów kontekstowych ma duże znaczenie dla polityki edukacyjnej. Można z 

łatwością wymienić wiele z nich. Jakie cechy środowiskowe sprzyjają nauce, a które mogą ją 

utrudniać? Jakie warunki środowiskowe mogą sprzyjać występowaniu agresji w szkole, a 

jakie ją powstrzymywać? Jaka atmosfera szkolna wpływa na równowagę psychiczną uczniów 

i proces socjalizacji?  

Efekty kontekstowe są również ważne z perspektywy szacowania wskaźników edukacyjnej 

wartości dodanej. Jeżeli cechy środowiskowe wpływają na wyniki nauczana, powinny być 

uwzględniane jako zmienna kontrolna podczas szacowania wskaźników EWD. Średnia 

uczniów z egzaminu na wejściu w modelu EWD może być traktowana jako wskaźnik efektu 

rówieśnika. Jeżeli w szkołach z  bardziej korzystnym składem uczniowskim (np. ze względu 

na uprzednie osiągnięcia)nauczanie jest łatwiejsze, niż w szkołach z mniej korzystnym 

składem uczniowskim, trafny wskaźnik szkoły efektywności nauczania powinien brać takie 

zjawisko pod uwagę. Teza ta wydaje się być oczywista, tak jak oczywiste wydaje się 

występowanie efektu rówieśników. Jednak już wyniki modelowania jednorocznych 

wskaźników EWD dla gimnazjów z użyciem zmiennych zagregowanych przedstawione w 

Rozdziale 1. mogły posiać ziarno zwątpienia. W tym rozdziale problemowi przejrzymy się 

dokładniej. 

Od lat 80. dysponujemy narzędziami statystycznymi, które zaprojektowane zostały między 

innymi po to, by umożliwić poprawną analizę efektów kontekstowych – analizy 

wielopoziomowe. Klasyczne analizy wielopoziomowe zakładają jednak, iż używane w nich 
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zmienne nie są obarczone błędem pomiaru. Sytuacja taka w edukacji zdarza się jednak bardzo 

rzadko. W badaniach edukacyjnych na ogół posługujemy się testami osiągnięć szkolnych lub 

kwestionariuszami badającymi postawy, pochodzenie społeczne, status społeczno-

ekonomiczny etc., które charakteryzuje ograniczona rzetelność. Fakt ten bywa często 

pomijany. W artykule pokazane zostanie, jak nieuwzględnienie błędu pomiaru może odbić się 

na jakości uzyskiwanych wyników. Zaproponowane i przetestowane zostaną również metody, 

które uwzględniają błąd pomiaru podczas estymacji parametrów.  

Analiza zmiennych kontekstowych  

Cechy  kontekstowe mogą wpływać na jednostki w trojaki sposób, co zostało przedstawione 

na rysunku 1 (za: Snijders i Bosker 1999). Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją, w 

której zmienna z niższego poziomu jest zależna od zmiennej z wyższego poziomu (I). Na 

przykład, wyniki ucznia w nauce zależą od tego, do jakiej klasy trafił. Po drugie, opisywać 

możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy zmienna z niższego poziomu jest zależna zarówno 

od zmiennej z wyższego poziomu, jak i od zmiennej z niższego poziomu (II). Na przykład, 

wyniki ucznia zależą jednocześnie od jego wcześniejszych osiągnięć i od tego, jaka atmosfera 

panuje w klasie. Po trzecie, gdy relacje zmiennych z niższego poziomu są zależne od 

zmiennej z wyższego poziomu (III). Na przykład,  klimat wychowawczy panujący w klasie 

wpływa na siłę związku między zasobnością materialną ucznia a wynikami w nauce. .  

 

Z
Poziom 

makro

Poziom 

mikro

Z

yy x

Z

yx

(I) (II) (III)

 

Rysunek 1. Zależności między poziomem mikro i makro  

 

W tym artykule analizowana jest sytuacja, w której dysponujemy zmiennymi agregowanymi 

na poziomie grupy (np. klasy szkolnej lub szkoły) określającymi średnie wyniki uczniów w 

testach egzaminacyjnych. Można to zapisać za pomocą prostego modelu: 

ij ij j ijy x x e        (1.1) 

Gdzie yij jest zmienną zależną dla i-tego ucznia z j-tego oddziału szkolnego, xij jest zmienną 

niezależną, a jx zmienną niezależną zagregowaną na poziomie klasy, natomiast eij to wyraz 
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błędu. Mamy zatem zmienną, która opisuje zarówno indywidualne właściwości jednostki, jak 

i kontekst grupowy poprzez zagregowanie indywidualnych właściwości. Podobne analizy 

spotykamy stosunkowo często, gdy badamy zagadnienia związane ze szkołą, co wskazane 

było już we wstępie. Sztandarowym przykładem jest tu efekt rówieśników. Polega on na tym, 

że uczeń, który trafia do klasy, gdzie średnio rówieśnicy mają wysokie kompetencje szkolne 

mierzone wynikami (
jx ) z wcześniejszych egzaminów, uzyska wyższy wynik na egzaminie 

końcowym (yij) niż uczeń, który trafiłby do klasy o niskich średnich wynikach.  Mamy wiele 

doniesień badawczych wskazujących na istnienie tego efektu (Dolata 2009).  

Innym przykładem jest problem tak zwanej „dużej ryby w małym stawie”. W tym wypadku 

zmienną zależną jest wynik egzaminacyjny, zmienną niezależną na poziomie indywidualnym 

poczucie własnej skuteczności oraz zagregowana dla klasy wartość tego wskaźnika. Okazuje 

się, iż na poziomie indywidualnym, im wyższe poczucie własnej skuteczności, tym wyższe 

wyniki. Na poziomie grupowym dostrzegany jest natomiast negatywny związek. Im wyższe 

średnie poczucie własnej skuteczności w klasie, tym niższe wyniki indywidualne uczniów 

(przy kontroli indywidualnego poczucia skuteczności, Marsh 2003).  

Empiryczne potwierdzenia tych efektów pozostawiają jednak pewne wątpliwości. Bardzo 

rzadko w tego typu analizach bierze się pod uwagę naturę wykorzystywanych zmiennych. 

Precyzyjnie rzecz ujmując, nie uwzględnia się tego, że używane zmienne charakteryzują się 

błędem pomiaru i ograniczoną rzetelnością.  

Błąd pomiaru i rzetelność 

W edukacji często próbuje się określić poziom wiadomości i  umiejętności uczniów na 

podstawie wyniku testu. Oprócz wiadomości i umiejętności ucznia na wynik uzyskany w 

danym teście mogą wpływać inne czynniki. Jednym z głównych czynników jest oczywiście 

dobór zadań (problem reprezentatywności). Uczeń może trafić na zadania reprezentujące 

wiedzę, którą powtarzał niedawno, ale może być też odwrotnie, może powtarzał dany 

wycinek materiału bardzo dawno temu albo trafił na zadania związane z materiałem, który był 

omawiany w szkole podczas jego choroby. Testy edukacyjne nie mogą mierzyć wszystkich 

wymaganych zagadnień jednocześnie. To, co robimy podczas pomiaru dokonywanego na 

podstawie testów, jest próbą określenia poziomu ogólnych umiejętności ucznia z danego 

przedmiotu na podstawie kilkunastu zadań wybranych według określonych zasad. Należy 

podkreślić, że żaden znany nam pomiar wiadomości i umiejętności (nawet ten, który 

zawierałby cały materiał) nie jest pomiarem w pełni precyzyjnym. Każdy pomiar obarczony 
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jest błędem. Problematyka rzetelności zajmuje się analizą tych błędów, czyli próbuje 

odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu dany pomiar jest dokładny. Rzetelność testu 

dotyczy precyzji, z jaką jesteśmy w stanie zmierzyć poziom wiedzy. 

Aby mówić o rzetelności, należy wprowadzić pojęcie rozkładu wyników prawdziwych. 

Zwyczajowo oznacza się jego parametry: średnia równa zero i wariancja 2

t  ( 2(0; )tN  ).  

Średnia jest  równa zero, co może dziwić – jest to jednak konwencja wprowadzona przez 

statystyków, znacznie ułatwiająca obliczenia. Każdy rozkład zmiennej ciągłej łatwo można 

sprowadzić do średniej zero – odejmując od wszystkich wyników poszczególnych uczniów 

wynik średni testu. Wtedy uczniowie, którzy uzyskali wyniki poniżej średniej, 

charakteryzowani będą przez wyniki ujemne, a uczniowie powyżej średniej – przez wyniki 

dodatnie.  

Zakładając, iż błędy są losowe, niezależne od siebie i niezależne od wyniku prawdziwego, 

możemy powiedzieć, iż wariancja, czyli zróżnicowanie wyników dla całego testu ma dwa 

źródła: wariancję błędu i wariancję wyniku prawdziwego. Jako że błędy nie są zależne od 

wyniku prawdziwego i od siebie nawzajem, możemy zapisać całą wartość zmienności 

wyników uzyskanych jako sumę tych wariancji:  

 

 2 2 2

x t e          (1.2) 

gdzie: 

2

x  – wariancja wyniku uzyskanego 

2

t  – wariancja wyniku prawdziwego 

2

e  – wariancja błędu 

Rzetelność testu mówi nam, na ile precyzyjnie mierzy on to, co ma mierzyć. Definiuje ją się 

jako udział zróżnicowania wyniku prawdziwego w całym zróżnicowaniu. Inaczej mówiąc, 

jest to stosunek wariancji wyniku prawdziwego do wariancji wyniku uzyskanego na 

podstawie testowania (będącego sumą zróżnicowania wyniku prawdziwego oraz 

zróżnicowania błędu pomiaru): 

 
2

2 2

t

t e




 



      (1.3) 



str. 61 

 

Zasadnicze pytanie postawione w tym artykule brzmi: jak fakt istnienia rzetelności wpływa na 

oszacowania estymatorów efektów kontekstowych. Po drugie, jakich metod używać, by 

uzyskać wyniki jak najmniej obciążone. 

Rzetelność w modelowaniu efektów kontekstowych 

Zaczynimy od prostego modelu z jedną zmienną wyjaśniającą:   

y x e        (1.4) 

W sytuacji błędu pomiaru to, co obserwujemy to (obserwowalne wartości oznaczono 

wielkimi literami, wartości prawdziwe małymi): 

Y y v   oraz X x u     

gdzie v i u to błędy pomiaru, y i x to wyniki prawdziwe. Będziemy zakładać, że: 

( ) ( ) 0E u E v   2var( ) uu   2var( ) vv      (1.5) 

cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , ) 0u x u y v x v y         

Równanie z jedną zmienną wyjaśniającą dla zmiennych obserwowalnych można zatem 

zapisać jako: 

( )Y v X u e          (1.6) 

w uproszczeniu: 

Y X w         (1.7) 

gdzie w e v u    

Okazuje się, że wyniki klasycznego modelu regresyjnego będą szacowane błędnie, gdy nie 

weźmiemy pod uwagę błędu pomiaru, gdyż pogwałcony zostanie postulat: cov( , ) 0w X  . 

W naszym przypadku 2cov( , ) cov( , ) uw X u x u       . Jeżeli szacujemy w klasyczny 

sposób (metodą najmniejszych kwadratów), to estymator szukanego parametru przyjmuje 

następującą postać: 

2 2

( )( )
ˆ

( )

XY x u y v

X x u


 
 



 
 

    (1.8) 

Po przyjęciu założeń o nieskorelowaniu błędów i nieskorelowaniu błędów ze zmiennymi, 

można go wyrazić w następujący sposób: 

2

2 2

cov( )ˆ
var( ) var( )

xy

x u

xy

x u




 
 

 
    (1.9) 
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Okazuje się też, że błąd w zmiennej zależnej nie odgrywa roli podczas estymacji pożądanego 

parametru. Widać również, że estymator ten będzie nie doszacowywał wartości prawdziwej 

parametru z powodu dodatkowej wariancji błędu pomiaru w mianowniku.  

Trzymając się poprzednich założeń, można jednak pokazać, że: 

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

/ 1ˆ
1 / 1 /

xy xy x x

x u u x u x x u

   
  

       
   

   
  (1.10) 

Łatwo zauważyć, iż ostatni człon równania :
2

2 2

x

x u



 
 to nic innego, jak rzetelność dobrze 

znana z klasycznej teorii testu, czyli stosunek wyniku prawdziwego do wyniku 

obserwowalnego. Wynika stąd, iż znając rzetelność zmiennej niezależnej, możemy łatwo 

wprowadzić korektę, aby uzyskać nieobciążony estymator  , tak że: 





  

Oczywiście nie znamy prawdziwej rzetelności zmiennej. Potrafimy ją jednak oszacować 

narzędziami z klasycznej teorii testu – na przykład za pomocą wskaźnika Alfa Cronbacha. 

Obliczenie wskaźnika Alfa Cronbacha nie jest trudne i sprowadza się do użycia jednego 

wzoru: 

2

1

2
ˆ 1

1

k

i

i

suma

k

k







 
 
  

  
 
 


      (1.11) 

gdzie: 

 k  – ilość pytań w teście 

 2

i  – wariancja dla i-tego pytania 

 2

suma  – wariancja dla wyniku sumarycznego 

Zatem wartość prawdziwą parametru można łatwo przybliżyć: 
ˆ





  

Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku modelu z dwoma zmiennymi, z których 

jedna jest agregatem z pierwszego poziomu, tak jak w równaniu (1.1). W tym wypadku 

możemy założyć, iż zmienna z drugiego poziomu będzie miała bardzo niewielki, pomijalny 

błąd pomiaru, gdyż agregowana jest w grupie – poszczególne błędy znoszą się. W zależności 

od stopnia segregacji wewnątrzgrupowej, ze względu na indywidualną zmienną niezależną, 
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będzie też skorelowana z wynikami indywidualnymi. W takiej sytuacji można pokazać 

(jednak pominiemy tutaj stosunkowo długi dowód, por. Maddala 1986), że estymator dla 

efektu indywidualnego będzie obciążony w następujący sposób: 

2

1ˆ 1
1

x x


 



 
  

 
     (1.12) 

Gdzie   to korelacja między zmienną kontekstową a indywidualną. Natomiast estymator 

efektu kontekstowego będzie obciążony w następujący sposób: 

2

(1 )ˆ
1

x
x x

  
 




 


     (1.13) 

Oznacza to, iż efekt kontekstowy będzie przeszacowany o wyraz 
2

(1 )

1

x  






. Nawet jeżeli 

efektu kontekstowego w rzeczywistości nie ma, lecz rzetelność jest mała, a korelacja między 

zmienną kontekstową a indywidualną duża, to badacz używający klasycznych metod otrzyma 

wynik, który utwierdzi go w przekonaniu, iż efekt kontekstowy zaistniał. Podczas gdy w 

rzeczywistości będzie on tylko zwykłym artefaktem. W kolejnej sekcji pokazane zostanie, jak 

różne typy narzędzi statystycznych radzą sobie z przedstawioną analitycznie sytuacją. 

Metody analizy zmiennych kontekstowych 

W poprzedniej sekcji udało się pokazać, jaki wpływ może mieć nieuwzględnienie 

problematyki błędu pomiaru w analizach zmiennych kontekstowych. Nie mniej pozostają dwa 

znaczące problemy. Po pierwsze, założenia przyjęte w równaniu (1.5) są dosyć restrykcyjne i 

wydaje się, że w rzeczywistości rzadko są spełniane – szczególnie założenie mówiące o tym, 

że błąd pomiaru nie jest związany z poziomem umiejętności. Nie jest też łatwo udowodnić, 

jaki wpływ na estymacje ma fakt, iż rzetelność jest szacowana tylko w przybliżeniu. W takich 

sytuacjach najlepiej odwołać się do symulacji.  

W symulacjach sprawdzone zostaną trzy narzędzia statystyczne: 1) regresja wielopoziomowa, 

która jest metodą bazową, 2) regresja wielopoziomowa z korektą na rzetelność (tak jak 

przedstawione zostało to w równaniach 1.12 i 1.13), 3) regresja wielopoziomowa z plausible 

values dla zmiennej niezależnej. We wszystkich13 modelach zmienna zależna skalowana 

będzie za pomocą modelu dwuparametrycznego (2PL).  

                                                 
13 Dla modelu z plausible values skalowanie będzie bardziej skomplikowane, choć nadal z użyciem modelu 

2PL. 
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Model wielopoziomowy 

Na model wielopoziomowy można patrzeć jako na rozszerzenie klasycznej regresji jednej 

zmiennej o informacje o pogrupowaniu jednostek. Model do badania zależności 

kontekstowych można przedstawić następująco:  

 

Poziom jednostki (1): 
0 1 2ij j j ij j j ijy x x r         

gdzie:         (1.14)  

Poziom szkoły (2): 0 00 0j ju  
 

    1 10j 
 

2 20j 
 

Jak widać, w tym modelu współczynniki nachylenia 
1 j  i 

2 j uznajemy za stałe dla 

wszystkich grup, tak jak w klasycznej regresji, jednak pozostajemy przy założeniu z 

poprzedniego modelu związanym ze stałą regresji, którą traktujemy jako zmienną losową. Do 

wyrazu wolnego (stałej regresji) dołączony zostanie efekt losowy: 
0 00 0j ju   . Cały model 

można przedstawić w jednym równaniu liniowym w następujący sposób: 

00 10 10 0ij ij ij j ijy x x u r           (1.15) 

Jak widać, zależność między Y i X jest stała dla całej populacji; tym, co różnicuje j-te grupy, 

jest efekt losowy u0j, który wyraża to, iż w różnych grupach przewidujemy różne, warunkowe 

wartości oczekiwane. Model w symulacjach szacowany będzie metodą największej 

wiarygodności. 

Model wielopoziomowy z poprawką na błąd pomiaru 

Ten model jest analogiczny jak poprzedni, z tym że do estymacji wprowadzona zostanie 

poprawka przedstawiona w równaniach 1.12 i 1.13. 

1 2

1 ˆ1 /
1

jMLE OLS


 



 
  

 
     (1.16) 

1

2 2 2

(1 )
ˆ

1

jMLE

jMLE jOLS

  
 




 


    (1.17) 
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Estymatory modelu wielopoziomowego oparte o metodę największej wiarygodności (MLE) 

będą korzystały z estymatora regresji najmniejszych kwadratów (OLS), gdy wprowadzimy 

korektę na rzetelność i skorelowanie zmiennych (1.16-1.17).  

Model wielopoziomowy z plausible values 

Klasyczną metodą szacowania umiejętności na podstawie modeli IRT jest estymacja 

wyników metodą największej wiarygodności. Inną metodą jest traktowanie umiejętności 

uczniów jako braków danych, które muszą być oszacowane na podstawie obserwowalnych 

odpowiedzi na pytania. Takiej metodologii używa PISA, TIMS czy NAEP – zwykle 

nazywana jest ona plausible values lub w skrócie PV.  

PV są losowymi próbami z warunkowego rozkładu a posteriori cechy ukrytej każdego 

badanego ucznia (por. Mislevy 1991, Mislevy i inni 1992). Niech y oznacza wartość zmiennej 

zależnej, θ oznacza wartość cechy ukrytej – czyli wartość badanej cechy bez błędu pomiaru. 

Jeżeli θ byłaby znana dla każdego ucznia, możliwe byłoby obliczenie statystyki t(θ,y) takiej 

jak na przykład średnia warunkowa ze względu na płeć uczniów. Wtedy za pomocą 

klasycznych metod statystycznych można obliczyć wartość populacyjną dla tej statystyki T.  

Jednak θ charakteryzuje cechę ukrytą uczniów, która nie jest bezpośrednio obserwowalna. 

Aby poradzić sobie z tym problemem, można przyjąć rozwiązanie Rubina (1987) i 

potraktować θ jako braki danych. Wtedy przybliżeniem dla t(θ, y) jest wartość oczekiwa 

t*(x,y), gdzie x jest wektorem odpowiedzi na pytania testowe. Rubin pokazał, że: 

*( , ) ( , ) | , ( , ) ( | , ) )t x y E t y x y t y p x y d             (1.18) 

Uzyskanie nieobciążonego estymatora statystyki t jest możliwe dzięki losowaniom z 

warunkowego rozkładu umiejętności przy danych odpowiedziach ucznia (x) na pytania testu i 

parametrach pytań oraz dodatkowych zmiennych (y). Rubin (1987) wskazuje na to, iż należy 

powtórzyć kilkakrotnie proces losowania tak, żeby uzyskać kilka wartości statystyki T. 

Średnia tych wylosowanych statystyk będzie przybliżeniem statystyki T. Precyzyjniej 

odnosząc metodę PV do naszych rozważań – generujemy pięć (ilość zbiorów może być 

większa, ale zwyczajowo stosuje się pięć) zbiorów na podstawie równania (1.18), w każdym z 

nich losując inną wartość θ dla zmiennej zależnej. Dalej zostanie estymowanych 5 osobnych 

modeli wielopoziomowych, następnie wyniki parametrów z pięciu analiz zostaną uśrednione 

wedle wzoru (1.8), takie uśrednienie będzie przybliżeniem prawdziwych poszukiwanych 

parametrów.   



str. 66 

 

Testowanie modeli – symulacje 

Analizy symulacyjne często używane są do diagnostyki modeli statystycznych. Strategia 

symulacyjna polega na stworzeniu sztucznych zbiorów danych o zadanych parametrach. Na 

tak skonstruowanych zbiorach przeprowadza się analizy, patrząc w jakim stopniu narzędzia 

statystyczne pozwalają odtworzyć zadane parametry. W metodach symulacyjnych 

wykorzystuje się od kilkudziesięciu do kilkuset zbiorów danych, które charakteryzują się 

takimi samymi wartościami szukanych parametrów, lecz różnymi wartościami zmiennych 

indywidualnych.  

W analizie wykorzystano 400 zbiorów danych. W każdym z nich znalazło się 6000 

obserwacji (można przyjąć, iż są to uczniowie). Dla każdego z wirtualnych uczniów 

wylosowano (z rozkładu normalnego) wartości prawdziwe zmiennej zależnej (można przyjąć, 

iż jest to wynik prawdziwy na wyjściu - np. wynik egzaminu gimnazjalnego) i niezależnej 

(wynik prawdziwy na wejściu – np. wynik sprawdzianu w klasie VI szkołay podstawowej), 

tak aby w symulowanej populacji uczniów korelacja między zmiennymi wynosiła 0,7. 

Następnie „uczniów” przypisano do równolicznych trzydziestoosobowych wirtualnych 

oddziałów klasowych w taki sposób, żeby korelacja wewnątrzzespołowa ze względu na 

zmienną niezależną wynosiła 0,3 – co odpowiada sytuacji w Polsce na poziomie szkół 

gimnazjalnych, gdy zmienną niezależną są wyniki ze sprawdzianu. Dla każdej klasy 

obliczono średnią grupową dla zmiennej niezależnej (sprawdzian). Następnie wprowadzono 

efekt kontekstowy (efekt rówieśników) tak, iż każdemu uczniowi w klasie do wartości 

zmiennej zależnej dodano 0,2 średniej klasowej (utworzonej ze zmiennej niezależnej) plus 

błąd o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1,35. Oznacza to, że średnio rzecz biorąc, 

uczniowie w klasach o wyższej przeciętnej wynikaów na wejściu (sprawdzian) będą 

otrzymywali wyższe wyniki na wyjściu (egzamin gimnazjalny), niż uczniowie w klasach z 

niskimi średnimi wynikami na wejściu (przy znanej relacji 0,2 razy średnia klasowa na 

wejściu). W tak przygotowanych zbiorach znane są zatem wszystkie parametry. Efekt 

kontekstowy (czyli na ile średnia grupowa na wejściu wpływa na wyniki indywidualne) 

wynosi dokładnie 0,2. Efekt indywidualny zmniejsza się nieznacznie, ponieważ efekt 

grupowy generowany został poprzez dodanie wyrazu z błędem losowym i wynosi 0,65. 

Wygenerowany zbiór odzwierciedla jedynie parametry prawdziwe.  

W następnym kroku generowane są sztuczne testy o różnych charakterystykach pytań. Dla 

każdego z 400 zbiorów danych wygenerowano 10 różnych testów. Każdy z testów ma 30 

pytań. Pytania w każdym teście mają średnią trudność 0 przy odchyleniu standardowym 1. 
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Testów różni się natomiast od siebie dyskryminacją pytań. W pierwszym średnia 

dyskryminacja wynosi 0,25, dalej: 0,3, 0,5 0,7 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75 i 2,5, przy odchyleniu 

standardowym 0,2. Im wyższa średnia dyskryminacja pytań, tym większa precyzja pomiaru i 

większa rzetelność testu. Dla przyjętych wartości dyskryminacji współczynnik Alfa 

Cronbacha przyjmuje wartości 0,33 do 0,94.  

Mając dla każdego testu parametry pytań , można przewidywać, jakie wyniki z 

poszczególnych testów uzyskają uczniowie o wygenerowanych wcześniej wynikach 

prawdziwych testu. Wyniki uzyskane na podstawie parametrów pytań oraz wartości 

prawdziwych umiejętności obarczone będą oczywiście błędem pomiaru, wielkość tego błędu 

uzależniona będzie od średniej dyskryminacji pytań, co bezpośrednio przekłada się na 

rzetelność. Dla każdego ucznia uzyskujemy w ten sposób 10 wyników obarczonych różnym 

błędem pomiaru (dodatkowo znamy wyniki prawdziwe). Dysponując takimi danymi, możemy 

sprawdzić, jak dobrze poszczególne metody estymują wynik prawdziwy w oparciu o wyniki 

testowe obarczone błędem pomiaru. Proste porównania wartości estymowanych parametrów z 

wartościami założonymi parametrów mówić będą nam o jakości metody. Im różnica między 

wartością parametru prawdziwego a wartością parametru estymowanego większa, tym 

metoda jest gorsza.  

Na rysunkach 2-4 przedstawione zostały wyniki symulacji. Grube linie przedstawiają wartości 

efektów prawdziwych. Cienkie przerywane linie – estymowane efekty. Na rysunku 2. 

przedstawiono wyniki modelu wielopoziomowego bez uwzględnienia jakichkolwiek korekt. 

Jak widać, model ten znacznie przeszacowuje efekt kontekstowy i jednocześnie 

niedoszacowuje efektu indywidualnego. Te niedoszacowania i przeszacowania są na tyle 

duże, iż w pewnym momencie się przecinają. Do wartości rzetelności około 0,65 efekt 

kontekstowy wedle modelu wielopoziomowego szacowany jest jako większy niż 

indywidualny. Mimo iż w rzeczywistości dane zostały wygenerowane w ten sposób, by efekt 

indywidualny był około trzykrotnie wyższy. 

W przypadku regresji wielopoziomowej z korektą na rzetelność (rys. 3) mamy do czynienia z 

inną sytuacją. Tutaj efekt indywidualny jest przeszacowywany, a efekt kontekstowy 

niedoszacowywany. Do wartości rzetelności 0,6 obciążenie estymatorów jest niezwykle duże. 

Lecz należy zauważyć, iż od rzetelności około 0,8 metoda ta jest stosunkowo dokładna, 

szczególnie w przypadku zmiennych kontekstowych. Jak widać, zastosowana korekta nie 

sprawdza się w warunkach testowych. Jest to spowodowane niespełnieniem założeń (1.5) oraz 

niedokładnym szacowaniem rzetelności. Trzecim powodem może być błąd w estymacji 
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korelacji między zmiennymi. Korelacja ta jest również liczona na podstawie wyników 

obarczonych błędem. W sytuacji niskiej rzetelności musi być szacowana ze znaczącym 

błędem. 

 

Rysunek 2. Wyniki symulacji dla modelu wielopoziomowego 

 

 

Rysunek 3. Wyniki symulacji dla modelu wielopoziomowego z korektą na rzetelność 
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Rysunek 4. Wyniki symulacji dla modelu wielopoziomowego z plausible values 

 

Model z plausible values, który nie ma tak silnych założeń, jak model z analityczną korektą 

rzetelności, zachowuje się znacznie lepiej w przypadku estymowania efektu indywidualnego. 

Jednak estymowany efekt kontekstowy jest znacząco przeszacowany dla rzetelności mniejszej 

niż 0,7. Dla wyższych wartości rzetelności przeszacowanie to spada, lecz nadal zostaje istotne 

i może wprowadzać badacza w błąd. 

Podsumowanie: szacowanie efektu rówieśników na danych rzeczywistych 

W tej części pokazana zostanie analiza efektu rówieśników na danych rzeczywistych. przyjęta 

powszechnie akceptowana hipoteza mówi o tym, iż im wyższe wyniki rówieśników w klasie 

mierzone wynikiem na wejściu, tym uczniowie uzyskują wyższe wyniki. Zakłada się tutaj, iż 

w klasie „dobrej” ze względu na wysokie wyniki egzaminacyjne łatwiej jest nauczać, a 

atmosfera sprzyja nauce, co odbija się na indywidualnych wynikach (por. Dolata 2009). 

Hipoteza ta zostanie sprawdzona na polskich danych egzaminacyjnych z 2010 roku14. 

Zmienną zależną będzie wynik egzaminu gimnazjalnego z obydwu części, a zmiennymi 

niezależnymi sprawdzian po szkole podstawowej (efekt indywidualny) i średnia sprawdzianu 

w klasie (efekt kontekstowy). Dane te zostały przeanalizowane trzema zaprezentowanymi 

modelami. W tabeli 1. Można odnaleźć wyniki dla trzech analiz odzienie dla części 

humanistycznej (hum) i matematyczno-przyrodniczej (mat).W tabeli podane zostały 

                                                 
14 Dane dla całej populacji z wyłączeniem klas mniej licznych niż 8 uczniów i klas liczniejszych niż 40 

uczniów. 
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współczynnik regresji, wszystkie efekty są istotne statystycznie na poziomie p≤0,01. W 

regresji z korektą na rzetelność przyjęta została wartość 0,815. 

 

Tabela 1. Wyniki modelowania efektu rówieśnika dla trzech metod 

Efekt 
Regresja 

bez korekty 
Regresja 
z korektą 

Regresja 
z PV 

hum mat hum mat hum mat 
Indywidualny 0,764 0,709 0,995 0,9230 0,753 0,683 
Kontekstowy 0,191 0,146 -0,039 -0,067 0,185 0,189 

 

Jak widać regresja bez korekty i regresja z PV wskazują na umiarkowanie silny efekt 

kontekstowy wahający się od 0,15 do 0,19 w zależności od zastosowanej metody i egzaminu 

gimnazjalnego. Natomiast regresja z korekta na rzetelność wskazuje na niewielki, ale ujemny 

efekt kontekstowy. W przypadku efektu indywidualnego regresja bez korekty i z PV spójnie 

wskazują na warność w okolicach 0,7.  Natomiast regresja z korekta na rzetelność estymuje 

znacznie większy efekt.  

Jeżeli wyniki te porówna się z analizami symulacyjnymi okazuje się iż dają one spójny obraz. 

Regresja bez korekty i regresja z PV zawyżają efekt kontekstowy, podczas gdy regresja z 

korekta na rzetelność zawyża efekt indywidualny. Wyniki symulacji wskazują na to iż chcąc 

oszacować efekt kontekstowy najmniej obarczone oszacowanie zapewnia regresja z korektą 

na rzetelność. W badanym przypadku efekt rówieśników okazał się być ujemny. Jednak co 

widać na rysunku 4. przy rzetelności 0,8 regresja z korektą na rzetelność może lekko 

niedoszacowywał prawdziwego efektu. Najbezpieczniejszym wniosek płynący z tych 

przedstawionych analiz jest następujący: efekt rówieśnika w polskiej szkole jest bliski zera, 

czyli nie występuje. W klasach o wyższych wynikach na wejściu uczniowie nie zyskują 

znacząco więcej niż ich koledzy w klasach słabszych. 

  

                                                 
15
Centralna Komisja Egzaminacyjna raportuje znacznie wyższe wartości rzetelności sprawdzianu po szkole podstawowej – 

lecz szacuje je błędnie, traktując pytania w jednej wiązce zadań jako osobne zadania. 



str. 71 

 

Artur Pokropek 

Rozdział 4. Metody obliczania edukacyjnej wartości dodanej 
dla szkół kończących się egzaminem maturalnym 

Wprowadzenie 

Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) obliczany dla szkół kończących się 

egzaminem maturalnym pod względem formalnym (konstrukcja wskaźnika, modelowanie 

zależności, typy modeli regresyjnych i estymacji) nie musi zasadniczo odbiegać od 

konstrukcji wskaźnika EWD stosowanego w Polsce dla szkół gimnazjalnych
16

. Tym, co 

odróżnia EWD na poziomie szkoły maturalnej od EWD na poziomie gimnazjum, jest 

strukturalna różnorodność i złożoność samego egzaminu maturalnego, który – jako podstawa 

służąca do konstrukcji wskaźników efektywności pracy szkół – stawia szereg nowych 

problemów. W kontekście prac nad budową wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej dla 

szkół kończących się maturą pięć cech egzaminu maturalnego można uznać za kluczowe, a są 

to: 

1. Duża liczba i różnorodność egzaminów (na różnych poziomach trudności) 

2. Różna trudność egzaminów 

3. Możliwość swobodnego wyboru przedmiotów 

4. Zmienność formuły egzaminu maturalnego w czasie 

5. Różne typy szkół prowadzące do tego samego egzaminu 

Wszystkie z wymienionych kwestii stanowią istotne przeszkody dla stworzenia trafnego 

narzędzia mogącego oceniać jakość pracy szkoły i muszą być brane pod uwagę podczas 

konstrukcji dobrego wskaźnika. Zatem wszystkie zostaną uwzględnione w niniejszym 

rozdziale. 

Różnorodność egzaminów 

Na egzaminie maturalnym (w zależności od edycji) uczeń może zdawać około 30 

przedmiotów (na dwóch poziomach trudności, co de facto daje niebagatelną liczbę 60 testów). 

Przy takiej liczbie możliwe do zrealizowania wydają się trzy strategie konstruowania 

wskaźnika efektywności pracy szkoły: 

1. Stworzenie 60 oddzielnych wskaźników EWD (lub dla mniejszej liczby, dla częściej 

wybieranych przedmiotów). 

                                                 
16

 Czyli wskaźnikiem EWD opartym na resztach regresji. 
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2. Stworzenie jednego sumarycznego wskaźnika EWD na podstawie kilkudziesięciu 

egzaminów. 

3. Stworzenie wskaźników z kilku bloków przedmiotów (np. przedmioty humanistyczne, 

ścisłe, artystyczne itp. lub stworzenie wskaźników dla jednego przedmiotu z dwóch 

poziomów trudności). 

Gdyby przyjąć rozwiązanie (1), to pod względem formalnym wskaźnik EWD mógłby być 

tożsamy z EWD szacowanym dla gimnazjum, ale w tym wypadku zmienną zależną nie byłby 

egzamin gimnazjalny (w części matematyczno-przyrodniczej lub humanistycznej), lecz 

konkretny egzamin maturalny, a wynikiem wejściowym nie wynik sprawdzianu po szkole 

podstawowej, lecz wynik egzaminu gimnazjalnego.  

Taka strategia ma poważne mankamenty. Spójrzmy na tabelę 1., która zawiera 28 najczęściej 

wybieranych egzaminów (w 2009 roku). Zostały w niej przedstawione statystyki opisowe, 

określające liczbę uczniów zdających dany egzamin maturalny w szkołach kończących się 

maturą (osobno liceum ogólnokształcące i technikum) – średnia liczebność szkół (średnia), 

odchylenie standardowe liczby uczniów (sd) oraz mediana (med). Zakładając, iż dla 

precyzyjnego oszacowania rocznego EWD dla szkoły wymagane jest około 20 uczniów 

zdających dany przedmiot – aby zapewnić przynajmniej zadowalającą jakość oszacowań – 

informacja zwrotna z poszczególnych cząstkowych wskaźników nie dotarłaby do większości 

szkół. Do więcej niż połowy szkół w Polsce dotarłaby informacja dotyczącą jedynie EWD 

skonstruowanego na podstawie wyników egzaminu maturalnego z j. polskiego i j. 

angielskiego na poziomie podstawowym. Wszystkie inne wskaźniki EWD mogłyby być 

udostępniane mniej niż połowie szkół. W roku 2010 po wprowadzeniu obowiązkowego 

egzaminu z matematyki sytuacja ta poprawia się o tyle, iż dodatkowym przedmiotem, dla 

jakiego jesteśmy w stanie oszacować edukacyjną wartość dodaną dla więcej niż połowy szkół, 

staje się matematyka na poziomie podstawowym. 

Odwołując się do dodatkowych wyników (poza tabelą 1.), można dodać, że tylko 25% szkół 

w Polsce mogłoby liczyć również na wskaźniki EWD dla geografii na poziomie 

podstawowym oraz biologii na poziomie rozszerzonym. Gdybyśmy nieznacznie osłabili 

założenie tak, że EWD liczona byłaby dla szkół, w których zdawało co najmniej 19 uczniów, 

wskaźnik mógłby być szacowany dla jedynie 25% szkół, których uczniowie zdawali język 

angielski, matematykę oraz chemię na poziomie rozszerzonym. Nawet jeżeli wskaźnik 

liczony byłby dla danych z trzech lat, nie poprawiłoby to znacząco sytuacji. Jeżeli 
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pomnożymy wyniki przedstawione w tabeli razy trzy, ilość uczniów w szkole przypadająca na 

egzamin będzie nadal niezadowalająca. 

 

Tabela 1. Liczba uczniów zdających egzamin maturalny przypadająca na szkołę. Statystyki 

opisowe dla 14 egzaminów maturalnychna dwóch poziomach każdy w szkołach, w których 

przynajmniej jeden uczeń zdawał egzamin z danego przedmiotu, rok 2009. 

Liceum ogólnokształcące 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Przedmiot średnia sd mediana średnia sd mediana 

j. polski 57,5 63,9 29 6,1 12,7 0 

historia 3,8 6,0 1 4,2 8,9 0 

wos 7,1 9,9 3 6,8 13,3 1 

historia muzyki 0,1 1,4 0 0,1 0,4 0 

historia sztuki 0,1 0,6 0 0,5 1,9 0 

j. angielski 42,8 49,2 22 10,2 22,2 1 

j. niemiecki 7,6 11,8 3 1,1 3,0 0 

j. rosyjski 1,7 5,4 0 0,2 1,1 0 

j. francuski 0,4 1,4 0 0,2 1,1 0 

matematyka 6,9 10,3 2 7,8 18,7 0 

fizyka 0,7 2,3 0 4,3 11,5 0 

chemia 1,0 2,0 0 5,9 12,7 0 

biologia 7,9 10,3 4 8,4 16,0 1 

geografia 12,3 13,7 8 8,9 15,8 1 

       
Technikum 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Przedmiot średnia sd mediana średnia sd mediana 

j. polski 44,4 39,4 32 0,1 0,4 0 

historia 0,6 1,2 0 0,2 0,5 0 

wos 8,8 11,7 5 0,7 1,8 0 

historia muzyki 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

historia sztuki 0,0 0,3 0 0,0 0,5 0 

j. angielski 32,5 31,7 22 0,4 1,3 0 

j. niemiecki 8,7 11,8 4 0,1 0,7 0 

j. rosyjski 2,6 6,9 0 0,0 0,1 0 

j. francuski 0,1 0,8 0 0,0 0,1 0 

matematyka 4,9 9,0 2 0,6 2,0 0 

fizyka 0,2 0,8 0 0,4 1,7 0 

chemia 0,3 1,1 0 0,2 1,0 0 

biologia 4,6 6,7 2 0,4 1,4 0 

geografia 22,8 23,7 15 1,3 2,7 0 

 

Sytuacja taka wydaje się trudna do zaakceptowania, gdy myślimy o zastosowaniu EWD na 

szeroką skalę, choć w określonych przypadkach może być zasadna. Informacja o wartości 
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dodanej dla poszczególnych przedmiotów w przypadku dużych szkół lub szkół 

ukierunkowanych na konkretny typ kształcenia, może okazać się informacją pożądaną i 

służącą pogłębionej ewaluacji wewnątrzszkolnej. Dodatkowo, gdy od 2010 roku matura z 

języka polskiego i matematyki zdawana jest przez wszystkich uczniów, wskaźniki 

konstruowane dla tych dwóch przedmiotów mogą być solidną podstawą do ewaluacji pracy 

szkoły. 

Różna trudność egzaminów 

Innym rozwiązaniem jest skonstruowanie wskaźników opartych na kilku wynikach egzaminu. 

W idealnej sytuacji, gdyby wszystkie egzaminy maturalne były by tak samo trudne, za 

zmienną zależną w modelu edukacyjnej wartości dodanej można uznać procent poprawnych 

odpowiedzi ze wszystkich zdawanych przedmiotów (uzyskalibyśmy w ten sposób wskaźnik 

sumaryczny – propozycja druga) lub z dowolnego bloku przedmiotów (propozycja trzecia). 

Egzaminy maturalne z różnych przedmiotów mają jednak różną trudność, co nie pozwala na 

posługiwanie się prostym wskaźnikiem, jakim jest procent poprawnych odpowiedzi.  

 

Tabela 2. Łatwość egzaminów maturalnych wyrażona procentem poprawnych odpowiedzi, 

lata 2008-2010, różnice między łatwością egzaminu na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym. 

Przedmiot   

2008 2009 2010 

łatwość różnica łatwość różnica łatwość różnica 

biologia 
podstawowy 41% 

-10% 
44% 

-14% 
49% 

-5% 
rozszerzony 51% 59% 55% 

chemia 
podstawowy 51% 

-6% 
60% 

-0% 
48% 

-13% 
rozszerzony 57% 60% 62% 

fizyka 
podstawowy 57% 

0% 
51% 

-11% 
43% 

+15% 
rozszerzony 57% 61% 59% 

geografia 
podstawowy 46% 

-9% 
50% 

-3% 
46% 

-3% 
rozszerzony 55% 54% 49% 

informatyka 
podstawowy bd 

bd 
41% 

+5% 
38% 

-9% 
rozszerzony 36% 35% 47% 

matematyka 
podstawowy 53% 

-1% 
49% 

-9% 
59% 

+9% 
rozszerzony 54% 58% 49% 

język polski 
podstawowy 52% 

-7% 
52% 

-14% 
57% 

-3% 
rozszerzony 59% 66% 60% 

historia 
podstawowy 55% 

+7% 
55% 

+8% 
55% 

+4% 
rozszerzony 48% 47% 51% 

historia sztuki 
podstawowy 51% 

0% 
48% 

-10% 
47% 

-8% 
rozszerzony 51% 57% 55% 
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wos 
podstawowy 41% 

-3% 
43% 

-6% 
54% 

+3% 
rozszerzony 44% 49% 51% 

język angielski 
podstawowy 61% 

-9% 
60% 

-15% 
62% 

-6% 
rozszerzony 70% 74% 68% 

język francuski 
podstawowy 65% 

-4% 
61% 

14% 
72% 

-2% 
rozszerzony 69% 75% 75% 

język niemiecki 
podstawowy 54% 

-18% 
56% 

-18% 
63% 

-6% 
rozszerzony 72% 74% 70% 

język rosyjski 
podstawowy 60% 

-14% 
59% 

-19% 
63% 

-16% rozszerzony 74% 78% 78% 

bd – brak danych 

 

Powyższa tabela przedstawia łatwość (odwrotność trudności) egzaminów maturalnych 

wyrażonych w procencie poprawnych odpowiedzi. W tabeli przedstawiono łatwość 

egzaminów maturalnych w latach 2008-2009. Dodatkowo podano różnicę między łatwością 

egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

Jak widać, egzaminy maturalne mają łatwość od 78% do 36%. Dodatkowo warto zauważyć, 

iż przedmioty posiadają różną trudność w różnych latach, choć różnice nie są wielkie i w j 

większości przypadków nie przekraczają kilku  punktów procentowych.  

Klasyczny wskaźnik łatwości egzaminu dla większości przedmiotów wskazuje, że testy na 

poziomie podstawowym są trudniejsze niż na poziomie rozszerzonym. Klasyczny wskaźnik 

jest w sposób oczywisty szacowany z błędem, łatwość uzależniona jest od populacji zdającej 

dany egzamin. Jest oczywistym (o czym pisać będziemy w dalszej części tego rozdziału), iż 

grupy uczniów zdających egzaminy na poziomie podstawowym i rozszerzonym nie są 

grupami ani alokowanymi losowo, ani w żaden sposób ekwiwalentnymi.  

Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej na wynikach egzaminacyjnych o tak różnych 

trudnościach prowadziłoby do znacznych błędów w oszacowaniach wskaźnika dla szkół 

kończących się egzaminem maturalnym. Szkoły, w których uczniowie systematycznie 

zdawali trudniejsze przedmioty, uzyskiwałyby zaniżoną EWD, natomiast szkoły, w których 

większość uczniów zdaje łatwe egzaminy, uzyskiwałyby zawyżoną wartość dodaną. Aby 

myśleć o stworzeniu łącznego wskaźnika EWD (propozycja druga) lub wskaźnika 

zbudowanego z kilku egzaminów (propozycja trzecia) dla szkół maturalnych, niezbędne jest 

zrównanie pod względem trudności przedmiotów zdawanych przez maturzystów. Niestety nie 

jest to proste, gdyż za obserwowalne różnice trudności przedmiotów (gdy za wskaźnik 

łatwości/trudności brany jest procent poprawnych rozwiązań) odpowiadają dwa czynniki: 
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prawdziwa trudność testu oraz populacja, jaka zdaje ten egzamin. Swobodny wybór 

przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym powoduje, iż uczniowie w wyborach 

przedmiotów zdawanych na egzaminie nie dzielą się losowo. 

 Możliwość swobodnego wyboru przedmiotów 

Proste zrównanie ekwicentylowe (wykorzystane w trzyletnim wskaźniku EWD) lub liniowe 

nie może wchodzić w przypadku egzaminu maturalnego w grę, ponieważ decyzja o pisaniu 

trudniejszej lub łatwiejszej wersji egzaminu należała do uczniów i nie jest losowa, co łamie 

założenia prostego modelu zrównywania (Kolen i Brennan 2004). Rysunek 1. przedstawia 

histogram wyników egzaminu gimnazjalnego dla maturzystów zdających egzamin z biologii 

na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Widać wyraźnie, że są to zupełnie dwie różne 

grupy uczniów. Możemy przypuszczać, że do egzaminu z biologii w wersji podstawowej 

przystąpili uczniowie przeciętnie słabsi, a do egzaminu w wersji rozszerzonej uczniowie lepsi 

(podobny obraz, aczkolwiek mniej wyraźny, otrzymujemy dla części humanistycznej 

egzaminu gimnazjalnego). Zrównanie  wyników testów dla tak różnych populacji jest 

zadaniem niezwykle trudnym.  

 

 

Rysunek 1. Histogramy wyników egzaminu gimnazjalnego, cz. matematyczno-przyrodnicza, 

dla populacji maturzystów zdających egzamin na różnych poziomach trudności.   
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Jeżeli zrównywanie odbywałoby się dla przedmiotów, do których uczniowie przystępują 

rozłącznie (jedna grupa uczniów zdaje tylko przedmioty A i B, a inna grupa zdaje inne 

przedmioty, np. C i D jednocześnie nie zdając przedmiotów A i B), zrównywanie byłoby 

niemożliwe. Proces autoselekcji, czyli wybór przez uczniów egzaminów do których 

przystępują na egzaminie maturalnym, może prowadzić do znaczących błędów (Scheerens i 

inni 2003). 

Zrównywanie wyników  

Strategia zrównywania trudności egzaminów maturalnych trudna jest złożona, lecz nie jest 

niemożliwa. Uczniowie zdają przecież wiele przedmiotów. Na rysunku 2. przedstawiony 

został przykład możliwych porównań. Strzałka wskazuje na to, że istnieje pewna grupa 

uczniów, która zdawała oba egzaminy; brak strzałki pokazuje, że takich uczniów nie ma. 

Takie przedmioty, jak polski na poziomie podstawowym i polski na poziomie rozszerzonym, 

czy matematyka na poziomie podstawowym i geografia na poziomie podstawowym, można 

porównywać bezpośrednio, gdyż istnieje grupa uczniów zdających obydwa przedmioty. Na 

rysunku nie ma jednak uczniów zdających język polski na poziomie rozszerzonym i geografii 

na poziomie podstawowym. Bezpośrednie porównanie trudności egzaminów jest zatem 

niemożliwe. Możliwe są jednak porównania pośrednie: język polski na poziomie 

rozszerzonym można porównać z geografią pośrednio za pomocą matematyki na poziomie 

podstawowym i za pomocą polskiego na poziomie podstawowym.  

 

 

Rysunek 2. Hipotetyczne pary przedmiotów zdawanych na maturze przez część populacji 

uczniów.  

 

Polski          
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Sytuacja przed roku 2010 jest podobna, tyle że nie ma uczniów zdających jednocześnie język 

polski na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. W tym przypadku możemy 

jednak poradzić sobie, gdyż pozostają nam inne możliwe pośrednie porównania. Odwołując 

się do rysunku 2., pozostaje pośrednie porównanie na podstawie matematyki z poziomu 

podstawowego. 

Istnieje kilka sposobów określania relatywnej trudności egzaminów: proste porównanie 

parami, metoda Kelly’ego, gdzie nie porównuje się jedynie par przedmiotów, lecz uwzględnia 

się średnią wszystkich innych zdawanych egzaminów (model stosowany w Szkocji) bądź 

metody oparte na analizie wariancji ANOVA, jak AMS (Average Marks Scaling) stosowana 

w Australii. Ostatnio jednak szczególną uwagę zwraca się w kierunku zrównywania za 

pomocą modeli IRT (Item Response Theory), które z kilku względów wydają się 

najodpowiedniejszym rozwiązaniem. 

Model odpowiedzi na pytanie testowe (IRT) 

Jeżeli przyjmie się założenie, że egzamin maturalny mierzy jedną cechę ukrytą   (teta), którą 

można nazwać uogólnionymi umiejętnościami szkolnymi, oraz zignoruje się fakt, iż wybór 

przedmiotu jest związany z poziomem umiejętności uczniów (skoro dostępna jest 

wystarczającą liczba par porównań między różnymi przedmiotami), można przyjąć strategię, 

w której wszystkie pytania ze wszystkich egzaminów maturalnych skalowane są jako jeden 

test. W przypadku matury test taki będzie się składał z około 1200 zadań, zdawanych przez 

około 390 000 uczniów. W macierzy zawierającej wyniki  tak stworzonego testu podane są 

odpowiedzi uczniów na poszczególne pytania. Jeżeli uczeń nie zdawał danego egzaminu, 

wszystkie pytania z tego testu oznaczone są jako braki danych. W tak skonstruowanym 

zbiorze danych można estymować trudności pytań oraz umiejętności uczniów na skali   za 

pomocą modelu Rasha: 

exp( )
( )

1 exp( )

n i
i n

n i

P
 


 




 
      (1) 

Kontinuum umiejętność uczniów   (teta) opisywane jest na podstawie funkcji 

prawdopodobieństwa poprawnej odpowiedzi n-tego ucznia na i-te pytanie: ( )i nP  , w której 

wyrażenie i  oznacza trudność zadania. Na rysunku 3. przedstawiono trzy funkcje 

charakterystyczne dla trzech przykładowych zadań. Jak widać, prawdopodobieństwo 

poprawnej odpowiedzi rośnie wraz z umiejętnościami ucznia. Trudność zadania określa 
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przesunięcie na osi umiejętności. Wartość i  jest określona na skali  , gdy 

prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi wynosi 0,5. 

 

Rysunek 3. Krzywe charakterystyczne trzech zadań o różnej trudności.  

 

Oczywiście na egzaminie maturalnym nie ma jedynie odpowiedzi punktowanych za pomocą 

kodów 0 i 1. Zadania wielopunktowe można modelować analogicznie do zadań zero-

jedynkowych za pomocą modelu odpowiedzi częściowej. Model ten jest prostym 

rozszerzeniem modelu Rascha, w którym prawdopodobieństwo otrzymania k-tego punktu z 

zadania i dla ucznia n: ( )ik nP   modeluje się jako prawdopodobieństwo uzyskania danego 

punktu k w stosunku do nieuzyskania żadnego punku lub uzyskania niższej wartości 

punktowej (k-1): 
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     (2) 

 

Prawdopodobieństwo to modeluje się analogicznie jak w przypadku modelu Rascha (1):  z 

tym, że ik  oznacza trudność kategorii k, nie zaś całego pytania. Jako że informacja o 

trudności całego pytania jest niekiedy przydatna, bardziej wygodną formą parametryzacji 

modelu (2) jest forma, w której rozbija się trudność pytania (jako całości) oraz trudność 

poszczególnych progów (gdzie trudność progów określa się w stosunku do poprzedniej k-1 

kategorii): 
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Zrównywanie za pomocą modelów IRT, a szczególnie za pomocą modelu Rascha, wymaga, 

aby struktura odpowiedzi nie odbiegała znacząco od założonego modelu, innymi słowy dobre 

zrównywanie musi być oparte na modelu, który pasuje do danych. Aby to uzyskać, 

zastosowano szereg kryteriów, które musiały spełnić poszczególne pytania, aby zostały 

wzięte pod uwagę w ostatecznym skalowaniu. W tym celu wszystkie podpunkty w ramach 

pytań (o ile pytanie miało podpunkty) zostały zsumowane, tak by w zbiorach znajdowały się 

tylko dane o sumarycznej liczbie punktów za zadanie (po to, by uniknąć sytuacji, w której 

łamie się postulat lokalnej niezależności w odpowiedziach na zadania testowe). Wyjątek 

stanowią wypracowania z polskiego, w których każdy podpunkt (wymiar oceny) traktowany 

był jako odrębne zadanie. Skale pytań, za które można było zdobyć więcej niż 4 punkty, 

zostały skrócone. Skracanie przebiegało wg następującego algorytmu, dla każdego zadania:  

1. Znajdź najmniej liczną komórkę rozkładu wyników 

2. Połącz ją z mniej liczną z sąsiadujących z nią komórek rozkładu wyników 

3. Kontynuuj do uzyskania 5 komórek w rozkładzie 

Dopiero na tak przygotowanym zbiorze danych dokonywano wstępnego skalowania. Po 

wstępnych skalowaniach rekodowano pytania, które: 

1. Miały więcej niż jeden podpunkt 

2. Miały ujemną moc dyskryminacyjną (korelacja między wynikiem zadania a całym 

testem) któregoś z podpunktów 

3. Wartość statystyki INFIT któregoś z podpunktów leżała poza zakresem [0,5; 1,5], 

4. Wartość statystyki OUTFIT któregoś z podpunktów leżała poza zakresem [0,5; 1,5] 

5. Wystąpiło naruszenie kolejności podpunktów pytania ze względu na ich trudność 

 Statystyki INFIT i OTFIT zdefiniowanych następująco (por. Wright i Masters 1982): 

2 2

1

2

1

N

ni ni

n
i N

ni

n

Z W

INFIT

W









  

2

1

1 N

i ni

n

OUTFIT Z
N 

       (4) 

gdzie: ni
ni

ni

R
Z

W
 , a Rni to reszty modelu (przewidywana wartość punktu w i-tym zadaniu minus 

średnia wartość uzyskana przez zdających egzamin), natomiast ( )ni niW Var R  to wariancja reszt. 



str. 81 

 

Rekodowanie przebiegało w taki sposób, że podpunkt, w odniesieniu do którego stwierdzono 

występowanie jednego z wyżej wymienionych problemów, łączony był z tym z sąsiednich 

podpunktów, któremu był bliższy pod względem trudności. W przypadku naruszenia 

kolejności podpunktów ze względu na trudność, łączono ze sobą te podpunkty, w odniesieniu 

do których wystąpił problem zaburzenia kolejności. Procedurę tę przeprowadzano dla 

wszystkich podpunktów pytania, dla których zidentyfikowano jakieś problemy. 

Procedura opisana powyżej może (choć rzadko) doprowadzić do sytuacji, w której pytanie 

zostanie zrekodowane do jednej kategorii. Jeśli zaszła taka sytuacja, pytanie było usuwane. Po 

pierwszym skalowaniu wstępnym i usunięciu lub zdekodowaniu pytań niedopasowanych do 

modelu, dokonywano kolejnego skalowania. Jeżeli nadal pojawiały się pytania 

niedopasowane, kontynuowano procedurę rekodowania lub wyrzucania pytań, co prowadziło 

do kolejnych skalowań.  Taką procedurę kontynuowano aż do uzyskania sytuacji, w której 

żadne z pytań nie kwalifikowało się do usunięcia lub zrekodowania. Średnio rzecz biorąc, 

przed ostatecznym skalowaniem dokonywano około 8 skalowań, na podstawie których 

oceniano poziom dopasowania danych do modelu, dokonywano rekodowań oraz usuwania 

niedopasowanych pytań. Liczba niedopasowanych pytań nie była duża i w żadnym 

skalowaniu nie przekraczała 2%. 

Tak przygotowane dane zostały zrównane przy wykorzystaniu wyspecyfikowanego modelu 

zrównywania w trzech edycjach egzaminu maturalnego: 2008, 2009 i 2010. W tabeli 3. 

przedstawiono wyniki zrównywania. W tabeli przedstawione są wystandaryzowane średnie 

trudności pytań (w danym roku średnia trudność wszystkich przedmiotów wynosi 0, a 

odchylenie standardowe 1) z wybranych egzaminów maturalnych w latach 2008-2010.  

 

Tabela 3. Wystandaryzowana trudność egzaminów maturalnych wyrażona średnią trudnością 

pytań wyskalowanych za pomocą modelu Rascha dla egzaminu maturalnego w latach 2008-

2010. 

 
2008 2009 2010 

Przedmiot/poziom podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony 

j. polski -1,17 1,00 -0,71 -0,21 -1,65 0,51 

historia 0,61 1,51 1,26 0,91 -0,23 -1,42 

wos -0,58 1,33 -0,42 1,08 1,25 2,47 

historia sztuki -0,18 -0,05 0,64 0,58 0,70 0,52 

j. angielski -1,36 -0,47 -1,04 -0,68 -0,51 0,02 

j. niemiecki -1,07 -0,54 -1,36 -0,97 0,37 0,59 

j. rosyjski -2,39 -1,21 -2,17 -1,52 -0,68 -1,56 
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matematyka -0,17 1,18 0,43 0,90 -1,89 0,85 

fizyka 0,69 1,30 1,38 1,15 0,34 0,01 

chemia -0,18 0,73 -0,64 0,91 0,27 -1,13 

biologia 0,25 1,04 -0,07 0,96 0,73 -0,42 

geografia -0,77 0,50 -0,98 0,54 0,43 0,42 
 

Niestety wykorzystany model skalowania zawiódł. Dobitnie przedstawia to tabela 4., w której 

przedstawione zostały różnice między średnimi trudnościami egzaminów maturalnych z 

poziomu rozszerzonego i podstawowego. W rok 2008 skalowanie daje rezultaty zgodne z 

oczekiwaniami. Wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym są trudniejsze od 

przedmiotów z poziomu podstawowego. Dla przykładu, dla języka polskiego – o ponad dwa 

odchylenia standardowe, historia na poziomie rozszerzonym jest trudniejsza od poziomu 

podstawowego o 0,9 odchylenia standardowego. W kolejnym roku 2009 wyniki  nie są już tak 

jednoznaczne. Zastosowane zrównywanie pokazuje, iż historia, historia sztuki i fizyka na 

poziomie podstawowym są trudniejsze od wersji tych egzaminów na poziomie rozszerzonym, 

co może budzić uzasadnione wątpliwości co dla trafności modelu zrównywania, z drugiej 

jednak strony może odzwierciedlać stan faktyczny, można sobie bowiem wyobrazić, iż w 

określonych przypadkach egzaminy z poziomu rozszerzonego (badające inny zakres 

materiału) są faktycznie łatwiejsze, np. pobudzają do mniej złożonych operacji umysłowych, 

mimo tego, iż sprawdzają szerszy zasób wiedzy.  

Hipoteza ta wydaje się trudna do obrony, gdy spojrzymy na rok 2010, w którym to przyjęty 

model zrównywania wskazuje, iż większość przedmiotów z poziomu rozszerzonego jest 

łatwiejsza od ich odpowiedników na poziomie podstawowym. Taka różnica między latami 

2008-2009 a 2010 nie jest też uzasadniona, jeżeli spojrzy się na klasyczne wskaźniki 

trudności/łatwości przedstawione w tabeli 2.  

Tabela 4. Różnice między trudnościami przedmiotów maturalnych z poziomu rozszerzonego 

a podstawowego dla egzaminu maturalnego w latach 2008-2010. 

 
2008 2009 2010 

j. polski +2,17 +0,5 +2,16 

historia +0,9 -0,35 -1,19 

wos +1,91 +1,5 +1,22 

historia sztuki +0,13 -0,06 -0,18 

j. angielski +0,89 +0,36 +0,53 

j. niemiecki +0,53 +0,39 +0,22 

j. rosyjski +1,18 +0,65 -0,88 

matematyka +1,35 +0,47 +2,74 
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fizyka +0,61 -0,23 -0,33 

chemia +0,91 +1,55 -1,4 

biologia +0,79 +1,03 -1,15 

geografia +1,27 +1,52 -0,01 
 

Tak dziwne wyniki uzyskane w roku 2010 mogą być tłumaczone za pomocą zmiany formuły 

egzaminu maturalnego w 2010 roku. Oprócz wprowadzenia obowiązkowego egzaminu z 

matematyki na poziomie podstawowym matura 2010 przyniosła zmianę w postaci nowych 

warunków zdawalności egzaminui. Od 2010 roku wyniki z egzaminów maturalnych (poza 

językiem polskim, matematyką i językiem obcym) nie wpływają na decyzję o tym, czy uczeń 

zda egzamin dojrzałości, czy nie. Tym samym uczniowie mogą bez żadnych konsekwencji 

wybierać dodatkowych 6 przedmiotów, a ich wynik jest bez znaczenia dla zdaniu matury. We 

wcześniejszych edycjach egzaminu maturalnego uczniowie oprócz obowiązkowych 

egzaminów z języka polskiego i języka obcego wybierali jeden przedmiot obowiązkowy, 

który musieli zdać na poziomie wyższym niż 30%, aby uzyskać dyplom maturalny. 

Dodatkowo uczniowie mogli wybierać trzy przedmioty, od których wyników zdanie 

egzaminu maturalnego nie było uzależnione.  

Od 2010 roku mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której wzrasta liczba egzaminów 

„niskiej stawki”, co może rzutować na jakość zrównywania. Mechanizmy autoselekcji wraz z 

sytuacją, w której różne przedmioty zdawane są z różną motywacją, powodować mogą że 

egzamin maturalnym zyskuje wielowymiarową strukturę: oprócz wymiaru trudności, mamy 

do czynienia również w wymiarem motywacyjnym. W tej chwili nie mamy jednak żadnych 

wskaźników, dzięki którym (choćby z użyciem wielowymiarowych modelów IRT) można by 

wyodrębnić komponent motywacyjny. 

 Dla problemu zrównywania ważne jest, czy w badanych egzaminach maturalnych istnieją 

wyraźne wzorce wyborów przedmiotów. Próbę uchwycenia wzorów zdawania podjęto za 

pomocą hierarchicznej analizy skupień. Analiza taka nie jest pozbawiona mankamentów (np. 

uzyskana klasyfikacja nie musi być klasyfikacją najlepszą, a jedynie lokalnie najlepszą, poza 

tym kształt uzyskanej klasyfikacji silnie uzależniony jest od – niekiedy arbitralnych – decyzji 

przy wyborze odległości czy centrów skupień), nie mniej jednak może być ona pomocna jako 

narzędzie ułatwiające wgląd w analizowane dane. Wynik analizy skupień, gdzie analizowane 

były wybory danych egzaminów (zdawał – nie zdawał) przedstawia rysunek 4. Zastosowana 

tu została binarna metoda hierarchizacji dystansów Jaccarda, przy algorytmie 

maksymalizującym odległości międzygrupowe (najdalszego sąsiada).  
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Rysunek 4. Hierarchiczna analiza skupień – wybory egzaminów rok 2008 (bi – biologia, ch – 

chemia, fa – fizyka, ma – matematyka, ge – geografia, wo – wiedza o społeczeństwie, po – 

język polski, hi – historia, hm – historia muzyki, hs – historia sztuki, wt – wiedza o tańcu,  

pod – poziom podstawowy, roz – poziom rozszerzony).  

 

Z lewej strony rysunku mamy listę przedmiotów (z wyłączeniem języka polskiego na 

poziomie podstawowym, który był zdawany przez wszystkich uczniów, oraz języków obcych 

– gdyż wymuszony jest tu wybór przynajmniej jednego). Linie prowadzące od 

wyszczególnionych przedmiotów można traktować jako graficzne reprezentacje odległości 

między przedmiotami. Dlatego krótkie linie świadczyć będą o podobieństwie wyborów, 

długie zaś o jego braku. Interpretując wykres, możemy powiedzieć, że maturzyści, którzy 

zdawali biologię na poziomie rozszerzonym, najczęściej jako kolejny przedmiot wybierali 

chemię na poziomie rozszerzonym, do tych przedmiotów dołączają również fizyka i 

matematyka (poziom rozszerzony). Wyraźne skupienie tworzą też przedmioty takie jak 

historia, wiedza o społeczeństwie i j. polski na poziomie rozszerzonym, do których dołącza 

historia na poziomie podstawowym oraz – co jest pewnym zaskoczeniem – dwa przedmioty: 

geografia na poziomie rozszerzonym oraz matematyka na poziomie podstawowym. Jest to 

prawdopodobnie spowodowane specyficznymi wymaganiami niektórych uczelni. 

Żadnej struktury nie pokazuje natomiast większość przedmiotów z poziomu podstawowego. 

Nie wywołuje to ogromnego zdziwienia, gdyż część przedmiotów wybierana jest 

prawdopodobnie ze względu na subiektywną ocenę trudności przez uczniów zdających 
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maturę, którzy nie mają planów łączących się z konkretnym kierunkiem studiów. Warto 

dodać, iż w kolejnych edycjach egzaminu maturalnego uzyskiwane są podobne wyniki.  

Analizując wyniki hierarchicznej analizy skupień można dostrzec, iż istnieje potwierdzenie, 

choć niepełne, dla koncepcji budowania przynajmniej dwóch wskaźników edukacyjnej 

wartości dodanej – humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. Co może sugerować, iż 

owe dwa bloki przedmiotów mierzą różne kompetencje.  

Próby zrównania egzaminów maturalnych w dwóch wyodrębnionych blokach przedmiotów, 

podobnie jak podczas skalowania wszystkich przedmiotów, nie dawały jednak 

zadowalających wyników. Ponownie znaczna część egzaminów na poziomie rozszerzonym 

po procedurze zrównywania okazywała się łatwiejsza niż ich odpowiedniki na poziomie 

podstawowym. 

Jednoroczny wskaźnik maturalny i zmiana formuły egzaminu maturalnego 

Wobec problemów, jakie wiążą się ze zrównywaniem wszystkich egzaminów maturalnych, 

na chwilę obecną zdecydowaliśmy się na opublikowanie dwóch wskaźników EWD opartych 

jedynie na wynikach egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz matematyki: 

1. Matura matematyka (p. podst. + roz.) <- egzamin gimnazjalny (cz. humanistyczna) 

2. Matura język polski (p. podst. + roz.) <- egzamin gimnazjalny (cz. mat.-przyrodnicza) 

Zmiana formuły egzaminu w 2010 ułatwiła taką decyzję, z jednej strony wskazując na to, iż 

przyjęta procedura zrównywania nie sprawdza się w nowej formule, z drugiej zaś 

wprowadzenie obowiązkowej matematyki oraz decyzja, iż matematykę i język polski na 

poziomie podstawowym zdawać mają wszyscy uczniowie, ułatwiły konstrukcję wskaźników 

mówiących o efektywności pracy w dwóch dziedzinach wiedzy. Na rysunku 5. przedstawiono 

schemat egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki w latach 2008-2010.  
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Rysunek 5. Schemat egzaminu przedstawiający egzamin maturalny z języka polskiego i 

matematyki. 

 

Sytuacja w 2010 roku pozwala na wyskalowanie ogólnego wskaźnika umiejętności z języka 

polskiego na podstawie testów z obydwu poziomów (podstawowego i rozszerzonego). 

Ponieważ wszyscy uczniowie zdają egzamin na poziomie podstawowym, zrównanie poziomu 

podstawowego z poziomem rozszerzonym odbywa się bezpośrednio, uczniowie zdający 

maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym również zdawali egzamin na poziomie 

podstawowym. Podobną sytuację mamy w przypadku matematyki. 

Zrównanie, czy raczej wyskalowanie wskaźnika umiejętności ucznia, polega na zastosowaniu 

dwuparametrycznego modelu IRT, będącego rozwinięciem modelu odpowiedzi częściowej: 

exp( ( ))
( )

1 exp( ( ))

n i i k
ik n

n i i k

a
P

a

  


  

 


  
     (5) 

W modelu tym uwzględniana jest dyskryminacja pytania – poprzez parametr ia . Dzięki 

estymacji parametru dyskryminacji uzyskujemy lepsze dopasowanie modelu do danych 

empirycznych, a tym samym precyzyjniejsze oszacowania umiejętności uczniów. Model ten 

nie został zastosowany w przypadku zrównywania wszystkich przedmiotów maturalnych w 

jednej macierzy danych, ponieważ okazywał się zbyt wymagający obliczeniowo (de facto 

żadne znane nam oprogramowanie nie umożliwiało szacowania modelu dla macierzy danych, 

w której znajdowały się wszystkie odpowiedzi na pytania zadawane podczas egzaminu 

maturalnego).  

Różne typy szkół prowadzące do tego samego egzaminu, różne wskaźniki 

Edukacyjna wartość dodana dla roku 2010 szacowana jest osobno dla dwóch typów szkół: 

liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Dla każdej zkoły szacowana jest dla języka 

polskiego i matematyki. Taki wybór podyktowany został przede wszystkim strukturą 
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egzaminu maturalnego i gimnazjalnego oraz kształtem polskiego systemu oświaty. W tabeli 5. 

przedstawiony został ramowy opis EWD dla szkół maturalnych (bez liceów profilowanych) 

Tabela 5. Ramowy opis modelu EWD dla szkół maturalnych rok 2010. 

Edukacyjna wartość 

dodana dla szkół 

maturalnych 2010 

Wynik na wyjściu Wynik na wejściu Cykl 

kształcenia 

Licea 

ogólnokształcące 

Egzamin maturalny 2010: 

a) Język polski  

 Poziom podstawowy 

 Poziom rozszerzony 

b) Matematyka 

 Poziom podstawowy 

 Poziom rozszerzony 

Egzamin gimnazjalny 2007: 

a) Część humanistyczna 

b) Część matematyczno-

przyrodnicza 

3-letni 

Technika Egzamin maturalny 2010:  

a) Język polski 

 Poziom podstawowy 

 Poziom rozszerzony 

b) Matematyka 

 Poziom podstawowy 

 Poziom rozszerzony 

Egzamin gimnazjalny 2006: 

c) Część humanistyczna 

b) Część matematyczno-

przyrodnicza 

4-letni 

 

Jak widać, wyniki „na wyjściu” dla dwóch typów szkół są te same: język polski na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym oraz matematyka na obydwu poziomach. Wyniki skalowane 

były razem dla obydwu typów szkół w dwóch modelach: dla języka polskiego i matematyki. 

W obydwu modelach uwzględniano wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, 

skalując je łącznie (tak jak opisano to w poprzednim punkcie). Po wyskalowaniu wyniki 

zostały wystandaryzowane oddzielnie dla danego typu szkoły tak, aby średnia w populacji 

uczniów wynosiła zarówno dla liceów jak i techników 100 a odchylenie standardowe 15. 

Wyniki wejściowe skalowane były osobno dla szkół licealnych (egzamin gimnazjalny 2007) i 

techników (egzamin gimnazjalny 2006), osobno dla części humanistycznej i matematyczno-

przyrodniczej. W pierwszym kroku wyskalowano trudności pytań dla całej populacji 

zdających egzaminy 2007 i 2006, następnie na podstawie otrzymanych trudności pytań 

wyskalowano umiejętności uczniów, którzy ukończyli liceum. Tak samo postąpiono z 

uczniami technikum. Wyniki wejściowe zostały wystandaryzowane w taki sposób, iż w 

każdym typie szkół średnia wynosiła 100 a odchylenie standardowe 15. Egzamin gimnazjalny 

wyskalowany został również za pomocą modelu dwuparametrycznego, umożliwiającego 

skalowanie pytań o punktacji porządkowej. 
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Dla oszacowania modelu EWD użyto regresji wielopoziomowej. Modele liczono osobno dla 

liceum i techniku oraz oddzielnie dla języka polskiego i matematyki: 

 

Poziom jednostki (1):        0ij j j ij ijy r  β x   

gdzie:             

Poziom szkoły (2):    0 00 0j ju  
  

      j β γ
 

 

gdzie: γ  to wektor efektów stałych dla zmiennych wyjaśniających: egzaminu gimnazjalnego, 

kwadratu egzaminu gimnazjalnego w wypadku wskaźnika dla języka polskiego, płci, 

wskaźnika mówiącego o tym, czy uczeń miał zdiagnozowaną dysleksję, gdy zdawał egzamin 

gimnazjalny, egzamin maturalny oraz czy miał dysleksję na obydwu egzaminach, czy tylko 

na jednym. Jak widać, podobnie jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, w tym modelu 

współczynniki nachylenia j β γ  uznawano za identyczne we wszystkich grupach, tak jak w 

klasycznej regresji. Stała regresji jest tutaj traktowana jako zmienna losowa. Do wyrazu 

wolnego (stałej regresji) dołączony został efekt losowy: jj u0000   . Cały model można 

przedstawić w jednym równaniu liniowym w następujący sposób: 

00 0( )ij j ij ijy u r   γx  

W równaniu tym u0j  jest efektem szkoły szacowany dla indywidualnego wyniku yij, a 

precyzyjniej relatywny efekt szkoły w stosunku do wartości przewidywanej dla całej 

populacji szkół 00 , przy założeniu, że wszystkie inne zmienne z modelu pozostają bez 

zmian. W naszym wypadku tym innym czynnikiem wyrażonym explicite jest wartość wyniku 

egzaminu gimnazjalnego oraz innych zmiennych kontrolnych. Wartość u0j jest zatem tym, co 

szkoła „dodała” (lub dodałaby, gdyby chodzili do niej inni uczniowie) bez względu na to, 

jakie wyniki otrzymali z egzaminu gimnazjalnego. To właśnie nazywamy wartością dodaną. 

Dzięki modelom wielopoziomowym możliwe jest zatem estymowanie wartości dodanej dla 

szkół.  

Graficzną reprezentacją idei szacowania edukacyjnej wartości dodanej za pomocą regresji 

wielopoziomowej jest rysunek 5., gdzie przedstawiono linie regresji dla poszczególnych szkół 
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oraz linie regresji dla całego kraju, w modelu, gdzie zmienną zależną jest egzamin maturalny, 

a zmienną niezależną egzamin gimnazjalny. Różnica w odległości między linią regresji dla 

wybranej szkoły, a linią regresji dla całego kraju  względem osi Y (egzaminu maturalnego) 

jest wskaźnikiem wartości dodanej dla danej szkoły. Wszystkie szkoły, których linie regresji 

znajdują się ponad linią regresji dla kraju, mają dodatnią wartość wskaźnika EWD; szkoły 

znajdujące się poniżej linii wyznaczającej regresję dla kraju, mają ujemną wartość tego 

wskaźnika.   

 

 

Rysunek 6. Graficzna reprezentacja wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.  

 

Bardziej precyzyjne informacje dotyczące modelowania wielopoziomowego użytego do 

szacowania EWD można znaleźć w rozdziale dotyczącym EWD dla szkół gimnazjalnych. 

Model EWD dla szkoły maturalnej, pomijając fakt, iż jest to model szacowany na podstawie 

informacji z jednego roku, jest wierną kopią modelu zastosowanego w trzyletnim wskaźniku 

gimnazjalnym. Podobnie jest ze sposobem prezentacji wyników w dwuwymiarowej 

przestrzeni za pomocą elips ufności. Nie będziemy zatem powtarzać tych informacji, a 

zachęcamy do przeczytania rozdziału 2.  

Na zakończenie tego rozdziału warto jeszcze przyjrzeć się końcowym wynikom estymacji 

parametrów dla szkół kończących się maturą. W tabeli 6. przedstawiono wyniki estymacji 

modelu dla liceów ogólnokształcących, osobno dla języka polskiego oraz matematyki. Krótka 

analiza wyników pozwala stwierdzić, iż relacja między egzaminem gimnazjalnym a 
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wynikami matury jest stosunkowo stroma, wyraźnie jednak z przewagą dla matematyki. 

Dziewczęta zarówno w przypadku matematyki, jak i języka polskiego zyskują w liceach 

więcej niż chłopcy – przewaga ta jest wyraźniejsza w języka polskiego (średnio 4 punkty 

więcej) niż dla matematyki (2 punkty więcej). W obydwu modelach dyslektycy zyskują 

również nieznacznie w stosunku do uczniów bez zdiagnozowanej dysleksji. Ważnym 

wskaźnikiem jest tutaj R
2
, który sugeruje, iż model dla języka polskiego wyjaśnia znacznie 

mniej zróżnicowania wyników końcowych (36%) niż model dla matematyki (57%). Wynika 

to prawdopodobnie z niższej rzetelności egzaminu z języka polskiego niż matematyki i może 

budzić obawy, iż wskaźnik EWD oparty na egzaminie maturalnym z języka polskiego może 

być znacznie mniej rzetelny.  

 

Tabela 6. Wyniki estymacji modeli służących za podstawę szacowania edukacyjnej wartości 

dodanej, dla liceów ogólnokształcących – matematyka, język polski, rok 2010. 

Liceum  ogólnokształcące 

 
Matematyka  

 
Model pusty 

Model ze zmiennymi 
wyjaśniającymi 

 
b se t-test b se z-test 

Egzamin gimnazjalny (część mat.-przyr.) 0,64 (0,00) 357,64 

Płeć (kobieta) 
   

2,07 (0,05) 45,24 

Dysleksja (liceum) 
  

0,97 (0,15) 6,62 

Dysleksja (gimnazjum) 
  

1,96 (0,12) 16,17 

Dysleksja (interakcja) 
  

-1,78 (0,25) -7,19 

Stała 95,06 (0,22) 438,51 32,14 (0,24) 136,34 

       sd(stała) 10,23 (0,16) 65,25 4,42 (0,08) 55,91 

sd(reszty) 11,77 (0,02) 643,45 9,20 (0,01) 628,84 

       Pseudo R
2 

   
0,57 

  Log restricted-likelihood -817638 
  

-731501 
 n 209343 

  
200249 

  N 2306 
  

2264 
  

       

 
Język polski 

 
Model pusty 

Model ze zmiennymi 
wyjaśniającymi 

 
b se t-test b se z-test 

Egzamin gimnazjalny (część hum.) 
 

0,86 (0,00) 51,90 

Egzamin gimnazjalny (część hum.) kwadrat 0,00 (0,00) -25,22 

Płeć (kobieta) 
   

4,08 (0,05) 75,35 

Dysleksja (liceum) 
  

1,54 (0,18) 8,56 
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Dysleksja (gimnazjum) 
  

4,63 (0,15) 30,92 

Dysleksja (interakcja) 
  

-2,60 (0,30) -8,52 

Stała 96,49 (0,19) 513,53 28,34 (0,84) 33,90 

       sd(stała) 8,78 (0,14) 63,19 5,33 (0,09) 57,15 

sd(reszty) 12,90 (0,02) 643,08 11,35 (0,02) 628,86 

       Pseudo R
2 

   
0,36 

  Log restricted-likelihood -835620 
  

-773031 
 n 209165 

  
200137 

  N 2306 
  

2263 
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Tabela 7. Wyniki estymacji modeli służących za podstawę szacowania edukacyjnej wartości 

dodanej, dla liceów ogólnokształcących – matematyka, język polski, rok 2010. 

Technika 

 
Matematyka  

 
Model pusty 

Model ze zmiennymi 
wyjaśniającymi 

 
b se t-test b se z-test 

Egzamin gimnazjalny (część mat.-przyr.) 0,62 (0,00) 244,49 

Płeć (kobieta) 
   

3,45 (0,08) 41,20 

Dysleksja (liceum) 
  

1,39 (0,21) 6,54 

Dysleksja (gimnazjum) 
  

1,71 (0,15) 11,64 

Dysleksja (interakcja) 
  

-0,94 (0,41) -2,32 

Stała 98,16 (0,19) 524,33 34,11 (0,32) 107,19 

       sd(stała) 7,55 (0,14) 54,26 4,69 (0,09) 50,80 

sd(reszty) 13,07 (0,03) 433,33 10,17 (0,02) 422,51 

       Pseudo R
2 

   
0,45 

  Log restricted-likelihood -384120 
  

-342606 
 n 95689 

  
91104 

  N 1779 
  

1777 
  

       

 
Język polski 

 
Model pusty 

Model ze zmiennymi 
wyjaśniającymi 

 
b se t-test b se z-test 

Egzamin gimnazjalny (część hum.) 
 

0,50 0,02 20,04 

Egzamin gimnazjalny (część hum.) kwadrat 0,00 (0,00) -2,72 

Płeć (kobieta) 
   

3,01 (0,10) 31,17 

Dysleksja (liceum) 
  

1,78 (0,25) 7,13 

Dysleksja (gimnazjum) 
  

3,20 (0,17) 18,49 

Dysleksja (interakcja) 
  

-1,90 (0,48) -4,00 

Stała 98,88 (0,17) 569,33 49,46 (1,25) 39,66 

       sd(stała) 6,94 (0,13) 52,67 5,84 (0,11)   

sd(reszty) 13,50 (0,03) 433,34 11,94 (0,03) 422,65 

       Pseudo R
2 

   
0,23 

  Log restricted-likelihood -387160 
  

-357483 
 n 95722 

  
1777 

  N 1779 
  

2263 
   

W tabeli 7. przedstawiono wyniki estymacji dla techników, analogicznie jak w przypadku 

liceum ogólnokształcącego osobno dla modeli, w których matematyka i język polski są 
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zmiennymi zależnymi. Relacje obserwowane w modelach dla techników są podobne jak w 

modelach szacowanych dla szkół licealnych. Model, w którym zmienną zależną jest wynik z 

egzaminu z matematyki, wyjaśnia więcej (około 45%) zmienności zmiennej zależnej niż 

model dla języka polskiego (23%). Jednocześnie warto zauważyć, iż proporcja wyjaśnionej 

wariancji dla obydwu modeli jest mniejsza niż w analogicznych modelach dla liceum 

ogólnokształcącego. Wynikać to może z faktu, iż dla uczniów w technikach okres między 

obydwoma egzaminami używanymi w modelu (egzamin maturalny – zmienna zależna, 

egzamin gimnazjalny zmienna niezależna) jest o rok dłuższy. 

Podobnie jak w liceach dziewczęta zyskują podczas nauki więcej niż chłopcy, przy czym 

różnica między matematyką a językiem polskim nie jest tu aż tak bardzo wyraźna. Tak jak i 

wcześniej dyslektycy odznaczają się wyższym relatywnym postępem niż ich koledzy bez 

zdiagnozowanej dysfunkcji.  

Analizując wyniki techników warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o 

modele puste zróżnicowanie wyników wyjaśniane przez szkołę sd(stała) w obydwu modelach 

jest wyraźnie niższe niż w liceach ogólnokształcących. Wyraźnie wyższe jest za to 

zróżnicowanie, które można przypisać czynnikom indywidualnym sd(reszty). Po 

wprowadzeniu zmiennych kontrolnych (model ze zmiennymi wyjaśniającymi) okazuje się, iż 

stosunek zmienności wyjaśnionej przez szkołę wobec zmienności indywidualnej dla obydwu 

typów szkół staje się niemal identyczny. Technika charakteryzują się tym, iż uczęszczają do 

nich uczniowie o dużo wyższym zróżnicowaniu umiejętności w stosunku do szkół licealnych, 

lecz wpływ szkoły na ucznia (przy kontroli zmiennych wyjaśniających) jest tutaj podobny jak 

w liceum ogólnokształcącym. 

Zakończenie  

Zaprezentowane dwa wskaźniki EWD maturalnego: dla języka polskiego i matematyki są 

pierwszym krokiem ku publikacji i konstrukcji wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla 

szkół maturalnych. Nie mówią one o całym spektrum pracy szkoły, skupiają się jedynie na 

dwóch najważniejszych (obowiązkowych) przedmiotach, pozostawiając jednak wiele 

wymiarów pracy szkoły maturalnej poza szacowanymi wskaźnikami. Dlatego prace nad 

zrównywaniem różnych egzaminów maturalnych, mimo dotychczasowych niepowodzeń, 

nadal trwają. Testowane są modele wielowymiarowe i modele, w których na różne sposoby 

próbuje się uwzględnić problematykę autoselekcji uczniów do przedmiotów, co pozwala mieć 
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nadzieję, że w niedalekiej przyszłości asortyment wskaźników EWD dla szkół kończących się 

maturą znacznie się wzbogaci.  
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Tomasz Żółtak 

Rozdział 5. Szacowanie wskaźników edukacyjnej wartości 
dodanej dla nauczycieli 

Wprowadzenie 

WPolsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, edukacyjna wartość dodana wyliczana 

jest dla szkół. Nie jest to jednak jedyne możliwe do przyjęcia rozwiązanie. W USA bardzo 

rozpowszechniło się wyliczanie EWD również w odniesieniu do poszczególnych nauczycieli. 

Co więcej, choć co do zasady
17

 wyliczane są tam również wskaźniki EWD dla szkół, to 

właśnie do wskaźników nauczycielskich przywiązywana jest waga szczególna. 

Nauczyciele odgrywają centralną rolę w procesie kształcenia, dlatego też potrzeba szacowania 

efektywności ich pracy wydaje się w pełni uzasadniona. Badania prowadzone w USA od 

połowy lat 90. XX w. wskazują, że rola nauczycieli w procesie kształcenia jest znacząca, a ich 

wpływ  ma charakter kumulatywny i utrzymuje się przez długi czas (Sanders i Horn 1994, 

Sanders i Rivers 1996, Wright, Horn i Sanders 1997, Webster i.in. 1998, Kain 1998, Rivkin, 

Hanushek i Kain 1998, przegląd i podsumowanie wcześniejszych badań można znaleźć w: 

McCaffrey i.in 2003). Jednocześnie warto zaznaczyć, że kwestia, jak duży jest wpływ 

nauczycieli na osiągnięcia uczniów w porównaniu do innych czynników, przede wszystkim 

statusu rodziny, jest wciąż nie do końca wyjaśniona (por. Hanushek 2003). 

Z punktu widzenia systemów ewaluacji pracy szkół i placówek oświatowych, EWD 

nauczycielskie wydaje się miarą zdecydowanie prostszą w interpretacji niż EWD szkoły, gdyż 

pozwala w bezpośredni sposób przypisać odpowiedzialność za wyniki konkretnej osobie. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że w rzeczywistości kwestia interpretacji wskaźników EWD jest 

bardziej skomplikowana. Modele nauczycielskiej EWD są dużo bardziej złożone niż 

w przypadku modeli szacowania wskaźnika dla szkół i mają większe wymagania w stosunku 

do danych (przede wszystkim wymagają większej ilości danych, większych problemów 

przysparza tu mobilność uczniów i nauczycieli
18
). Często pojawia się również problem 

z jednoznacznym określeniem odpowiedzialności nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

za realizację celów kształcenia. Dokładność szacowania nauczycielskiej EWD jest 

zdecydowanie mniejsza, gdyż analiz dokonuje się w oparciu o mniejszą liczbę uczniów, 

                                                 
17

 Należy pamiętać, że system edukacji w USA jest bardzo zdecentralizowany i nawet w ramach jednego stanu 

może funkcjonować kilka różnych rozwiązań. 
18

 Jednym z powodów, dla których modele EWD dla nauczycieli mogły zdobyć w USA tak dużą popularność, 

jest to, że uczniowie są tam egzaminowani corocznie.  
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którzy dodatkowo, ze względu na występowanie segregacji wewnątrzszkolnej, są zwykle 

mniej zróżnicowani, niż uczniowie w całej szkole. Od strony statystycznej szacowanie 

efektów oddziaływania nauczycieli jest co do zasady dużo bardziej skomplikowane i nie 

zawsze możliwe. Zarówno od strony teoretycznej, jak i statystycznej, trudno jest też oddzielić 

od siebie wpływ nauczycieli od wpływu szkoły (wspólnego dla wszystkich jej uczniów). 

Choć miary EWD są cały czas doskonalone, badacze wskazują na istotne problemy, 

ograniczające możliwość traktowania ich jako jedynych i pewnych wskaźników efektywności 

pracy nauczycieli (m.in. Raudenbush 2004, Harris 2008, Rothstein 2008). 

Analizując EWD dla szkół, mamy więc do czynienia ze wskaźnikiem trudnym 

do interpretacji, gdyż opisującym jako całość bardzo złożoną instytucję, ale pewniejszym. 

Choć przechodząc do EWD nauczycielskiego zyskujemy możliwość przypisania wyników do 

poszczególnych osób, jednak zdecydowanie tracimy na wiarygodności uzyskiwanych 

oszacowań. 

Pomimo tych zastrzeżeń miary nauczycielskiej EWD bywają wykorzystywane w Stanach 

Zjednoczonych jako element systemów motywacyjnych dla nauczycieli, wpływając na ich 

zarobki (m.in. w Dallas i w Pensylwanii). Praktyki te wzbudzają dużo kontrowersji i stały się 

w ostatnich latach w USA tematem intensywnej debaty. Wskazuje się, że wyciąganie tak 

poważnych konsekwencji może prowadzić do powstawania wielu niekorzystnych zjawisk, 

w szczególności zabiegania nauczycieli o przydział do oddziałów z uczniami rokującymi 

osiągnięcie większych sukcesów edukacyjnych (Harris 2008). 

Odpowiednio stosowany wskaźnik EWD dla nauczycieli może być jednak bardzo pomocny 

w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie efektywności kształcenia. Stanowi 

cenne uzupełnienie jakościowych metod oceny efektywności pracy nauczyciela przez organy 

kontrolne, jak również narzędzie autoewaluacji nauczycieli. Może być wykorzystana do 

identyfikowania nauczycieli wyraźnie słabiej radzących sobie z uczniami, w celu udzielenia 

im pomocy (np. poprzez podniesienie kwalifikacji, względnie ustalenie, jakie czynniki 

niezależne od nauczyciela mogły być przyczyną niskiej EWD), jak również do wskazywania 

osób wyróżniających się, w celu identyfikacji dobrych praktyk i tworzenia rekomendacji co 

do metodyki nauczania. Właśnie poszukiwanie różnic w sposobie pracy z uczniami 

nauczycieli osiągających wysokie i niskie wartości EWD wydaje się szczególnie ważnym 

i interesującym kierunkiem badań. Niestety, w chwili obecnej istnieje bardzo niewiele 

opracowań na ten temat (p. Grossman i.in. 2010). EWD dla nauczycieli może być też bardzo 
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użyteczna przy ewaluacji różnego rodzaju programów mających na celu poprawę jakości 

kształcenia, w szczególności ukierunkowanych na podnoszenie nauczycielskich kwalifikacji. 

W Polsce problematyka edukacyjnej wartości dodanej nauczycieli nie była dotąd szerzej 

dyskutowana. O możliwości jej wyliczania wspominał M. Jakubowski we wczesnych 

publikacjach poświęconych metodom szacowania EWD w Polsce (2007), przy budowaniu 

systemu EWD w naszym kraju na początku zdecydowano się jednak ograniczyć do miar 

wyliczanych na dla szkoły. Mimo iż nie zaniechano całkowicie myślenia o wskaźnikach 

efektywności pracy nauczycieli, trzeba zauważyć, że choć temat nauczycielskiej EWD jest już od 

ponad dekady szeroko dyskutowany w USA i można się do tej dyskusji odwoływać, to różnice 

pomiędzy polskim a amerykańskim systemem oświatowym (por. Majkut 2009), zarówno co 

do organizacji nauczania, jak i roli egzaminów zewnętrznych, są znaczne i często 

uniemożliwiają bezpośrednie adaptowanie wniosków wynikających z badań amerykańskich. 

Rodzi to potrzebę podjęcia badań nad własnościami EWD dla nauczycieli również 

w specyficznym, polskim kontekście. Pierwszy, wstępny krok w tym kierunku został podjęty 

przez P. Majkuta (2008), jednak jego wystąpienie podczas XIV Konferencji Diagnostyki 

Edukacyjnej należy traktować jedynie jako zagajenie do dyskusji. Rozważenia wymagają 

w szczególności trzy kwestie. Po pierwsze, jakie trudności i ograniczenia napotykamy przy 

próbie zdefiniowania i zmierzenia efektywności pracy nauczycieli, w kontekście organizacji 

nauczania w polskiej szkole i formuły egzaminów zewnętrznych. Po drugie, jakie techniki 

estymacji mogą zostać wykorzystane do wyliczania EWD nauczycieli. Jakie są ich zalety 

i ograniczenia? Po trzecie, trzeba spróbować ocenić, na ile trafna jest proponowana miara, 

jaki jest zakres możliwości jej stosowania i praktyczna użyteczność. 

Poniżej omówione zostaną przede wszystkim dwa pierwsze ze wskazanych powyżej 

problemów. Ocena trafności proponowanej formy nauczycielskiej EWD jest kwestią bardzo 

złożoną. Dyskusja na ten temat zostanie tu jedynie rozpoczęta i wymagać będzie uzupełnienia 

o wyniki dalszych analiz i badań. 

W chwili obecnej ograniczymy się do rozważania nauczycielskiej EWD w  szkołach 

gimnazjalnych. W przypadku szkół podstawowych wyliczanie miar EWD jest w ogóle 

niemożliwe ze względu na brak pomiaru osiągnięć uczniów na wejściu. Na etapie 

ponadgimnazjalnym napotykamy z kolei problem bardzo złożonej struktury i różnorodności 

egzaminów na wyjściu. W przypadku gimnazjów mamy do czynienia z względnie prostą 

sytuacją, co skłania do skoncentrowania uwagi właśnie na szkołach tego rodzaju. 
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Sposób zdefiniowania i pomiaru EWD nauczyciela w Polsce19 

Ogólna logika wyznaczania wartości EWD nauczyciela będzie bardzo podobna, jak 

w przypadku EWD szkoły. Biorąc pod uwagę wyniki uczniów „na wejściu”, przy pomocy 

modelu regresji, określa się przewidywany wynik „na wyjściu”
20
. Różnice pomiędzy 

rzeczywistymi wynikami, jakie osiągnęli uczniowie na egzaminie kończącym dany etap 

kształcenia, a wartościami przewidywanymi, uśrednia się
21

 w ramach szkół, a w przypadku 

nauczycieli, odnosi do uczniów, których dany nauczyciel nauczał, w ten sposób otrzymując 

wskaźniki EWD (Jakubowski 2007). Przy szacowaniu EWD nauczyciela powstają jednak 

specyficzne problemy. W ramach polskiego systemu oświaty możemy wyróżnić pięć 

podstawowych: 

 Klasy są nauczane przez kilku nauczycieli. 

 Egzaminy są ponadprzedmiotowe.  

 Liczba godzin dydaktycznych jest różna dla różnych przedmiotów. 

 Aby w danej szkole możliwe było obliczanie EWD dla nauczycieli nie może wystąpić 

sytuacja polegająca na tym, że ten sam zespół nauczycieli naucza we wszystkich 

oddziałach. 

 Istnieje segregacja międzyszkolna i międzyoddziałowa. 

Pierwsze dwa z przedstawionych problemów dają się podsumować stwierdzeniem, że na 

podstawie dostępnych danych egzaminacyjnych trudno jest określić, jaki był wpływ 

konkretnego nauczyciela na wyniki uzyskane przez ucznia. Gdyby uczniów nauczał tylko 

jeden nauczyciel, można by przypisać mu całość zanotowanego wpływu. W sytuacji, gdy 

nauczycieli jest wielu, powstaje problem, kto ma być rozliczany z realizacji poszczególnych 

celów kształcenia. 

Czy nauczycielom da się przyporządkować w sposób rozłączny cele kształcenia? Wydaje się, 

że o ile może mieć sens rozdzielne traktowanie części humanistycznej i matematyczno-

                                                 
19

 Znaczący fragment tekstu podrozdziału został pierwotnie opublikowany jako: Tomasz Żółtak. 2010. 

„Edukacyjna wartość dodana dla nauczycieli w Polsce: ograniczenia, możliwości, perspektywy” w: Bolesław 

Niemierko, Maria Krystyna Szmigiel (red.) Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Materiały XVI 

Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej Toruń, 22-24 października 2010 r. 
20

 Warto pamiętać, że nie jest to jedyne możliwe podejście statystyczne do wyliczania EWD (p. McCaffrey 

i.in. 2003), ale właśnie takie rozwiązanie najlepiej pasuje do polskiego systemu egzaminów zewnętrznych. 
21
Określenie uśrednia się zostało tu użyte jedynie jako metafora. Jest ono literalnie prawdziwe tylko 

w odniesieniu do najprostszego modelu obliczania EWD dla szkół jako średniej z reszt regresji (takiego, jak 

stosowany obecnie w Polsce model EWD jednorocznego dla gimnazjów). Modele uwzględniające czynniki 

związane z wpływem szkoły (w postaci efektów stałych lub losowych) zawierają większą ilość informacji. 

W przypadku EWD nauczyciela trzeba jeszcze uwzględnić problem nakładania się wpływu kilku nauczycieli na 

grupy uczniów. Kwestie te omawiane są szerzej w kolejnej części tekstu, poświęconej metodom estymacji. 
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przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, o tyle w ramach tych dwóch szerokich dziedzin 

bardzo trudno byłoby już dokonać rozłącznych podziałów. Nawet jeśli odpowiedzialność za 

nauczanie danej umiejętności byłaby formalnie przypisana do nauczyciela konkretnego 

przedmiotu, to jednak w praktyce te same lub zbliżone umiejętności są często rozwijane 

w ramach wielu przedmiotów, a więc i przez wielu nauczycieli. Na przykład czytanie ze 

zrozumieniem nie jest domeną wyłącznie języka polskiego. Możemy sobie łatwo wyobrazić 

sytuację, w której ta umiejętność nabywana jest podczas lekcji historii, gdy uczniowie czytają 

i interpretują teksty źródłowe. Problem nakładania się nauczanych treści występuje jeszcze 

wyraźniej w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na przykład 

umiejętność odczytywania wykresów wydaje się elementem programu, który powinien być 

uwzględniony zarówno w nauczania matematyki, fizyki, biologii, chemii, jak i geografii 

(Pokropek 2010). 

Widać więc, że nawet gdybyśmy dysponowali wynikami większej liczby, bardziej 

wyspecjalizowanych dziedzinowo egzaminów, estymowanie EWD nauczyciela, oparte się na 

połączeniu wyniku każdego egzaminu z dokładnie jednym nauczycielem (przedmiotem), 

byłoby problematyczne. Wyliczona EWD mogłaby bowiem nie być zasługą danego 

nauczyciela, lecz nauczycieli przedmiotów pokrewnych.Nie mamy narzędzi do pomiaru 

większej liczby wskaźników efektywności nauczania . W ramach części humanistycznej 

i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego na jeden przedmiot przypada zbyt 

mała liczba zadań, by tworzyły one wystarczająco rzetelne (w kontekście pomiaru EWD dla 

takiej węższej dziedziny) narzędzia pomiarowe w zakresie osiągnięć z języka polskiego, 

historii, matematyki, fizyki, chemii i geografii. Natomiast rozłączne przyporządkowanie 

nauczycieli do części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej egzaminu 

gimnazjalnego nie powinno budzić kontrowersji. 

Jednocześnie należy zauważyć, że w ramach istniejącego systemu egzaminów zewnętrznych 

nie ma możliwości wyliczania EWD dla nauczycieli niektórych przedmiotów, takich jak 

muzyka, plastyka, czy informatyka, gdyż egzamin gimnazjalny po prostu nie obejmuje treści 

tych przedmiotów. W przypadku języków obcych, wraz z wprowadzeniem w r. 2009 części 

językowej do egzaminu gimnazjalnego, problem ten traci na aktualności, jednak wyliczanie 

EWD byłoby tu bardzo kontrowersyjne z innego powodu. Jest nim bardzo duże znaczenie 

pozaszkolnych zajęć językowych w rozwijaniu pracy umiejętności  uczniów w zakresie 
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języków obcych
22

 (przy czym nie ma oczywiście możliwości, by uwzględnić ten czynnik 

w analizach). 

Kolejny problem wiąże się z tym, że różni nauczyciele pracują z uczniami w różnym 

wymiarze godzin. Wydaje się przy tym rozsądne, by założyć, że im więcej czasu nauczyciel 

spędza z uczniem, tym silniejszy powinien być jego wpływ na wyniki uzyskiwane przez 

wychowanka. Tym bardziej, że liczba godzin przeznaczana na poszczególne przedmioty 

znajduje również wyraźne odbicie w liczbie zadań odpowiadających danym dziedzinom 

wiedzy na egzaminie gimnazjalnym. W Tabeli 1. przedstawiony został przykładowy ramowy 

plan nauczania dla gimnazjum. Możemy zobaczyć, że w tej szkole nauczyciel języka 

polskiego spędza z uczniem około 60% wszystkich godzin przeznaczonych na nauczanie 

przedmiotów humanistycznych. Dla porównania – nauczyciel historii tylko około 30% 

godzin, a wiedzy o społeczeństwie zaledwie około 10%. 

Wynikają z tego dwa wnioski. Po pierwsze, wyliczane wartości wskaźników nauczycielskiej 

EWD będą mogły być bezpośrednio porównywane tylko w odniesieniu do innych nauczycieli 

tego samego przedmiotu, względnie nauczycieli przedmiotów, których naucza się 

w zbliżonym wymiarze godzin. Po drugie, jeśli wpływ nauczycieli niektórych przedmiotów 

na wyniki egzaminu jest niewielki, to wiarygodne zrekonstruowanie tego wpływu w ramach 

miar EWD odwołujących się do wyników egzaminu może być bardzo trudne. 

Aby możliwe było wyliczenie wskaźnika EWD, konieczne jest zachowanie ciągłości 

nauczania. Jeśli nauczyciel przejął nauczanie danego oddziału w trakcie cyklu kształcenia lub 

był przez dłuższe okresy zastępowany w wykonywaniu swoich obowiązków przez kogoś 

innego (np. z powodów zdrowotnych), to taki oddział nie może być uwzględniany przy 

wyliczaniu EWD danego nauczyciela. Analogicznie, z analiz wykluczeni muszą zostać 

uczniowie, którzy dołączyli do oddziału w kolejnych klasach. 

 

  

                                                 
22

 Kwestia pomijania wpływu zajęć pozaszkolnych (korepetycji, kursów, itp.) jest często wskazywana jako 

problem wpływający na szacowanie EWD, jednak w przypadku języków obcych jest on wielokrotnie większy 

niż ma to miejsce w odniesieniu do innych przedmiotów. 
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Tabela 5 Przykładowy ramowy plan nauczania dla szkoły gimnazjalnej
23

 

   III klasa 
razem 

(32 tyg./rok)  
I 

klasa 
II  

klasa I sem. II sem. 

język polski 5 5 4 4 448 

język obcy nowożytny 3 2,5 2 1 224 

drugi język obcy nowożytny 3 2,5 2 1 224 

muzyka 0 1 0 0 32 

plastyka 1 0 0 0 32 

historia 2 2 2 2 192 

wiedza o społeczeństwie 0 1 1 1 64 

geografia 2 1 1 1 128 

biologia 2 1 1 1 128 

chemia 1 2 1 1 128 

fizyka 1 2 1 1 128 

matematyka 4 4 5 3 384 

informatyka 1 0,5 1 1 80 

wychowanie fizyczne 4 4 4 4 384 

edukacja dla bezpieczeństwa 0 0 1 1 32 

zajęcia artystyczne 0,5 0,5 1 1 64 

zajęcia techniczne 0 0 2 2 64 

godziny z wychowawcą 1 1 1 1 96 

religia/etyka 2 2 2 2 192 

wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 1 0 48 

preorientacja zawodowa 0 0,5 0 1 32 

tygodniowa liczba godzin 33 33 33 29  

 

Przejdźmy do kolejnego problemu. Trzeba zauważyć, że obliczenie EWD nauczyciela nie 

zawsze będzie możliwe. W przypadku szkół, w których ten sam zespół nauczycieli naucza we 

wszystkich oddziałach (w szczególności dotyczy to szkół jednoodziałowych), nie ma po 

prostu możliwości rozdzielenia od siebie wpływu poszczególnych nauczycieli. Wyliczone 

w tej sytuacji EWD odnosi się de facto do całego zespołu nauczycieli
24

 i nie różnicuje ich 

między sobą. W przypadku gimnazjów nie jest to jednak problem powszechny. 

W tym kontekście warto zaznaczyć, że właśnie sposób krzyżowania się przydziału 

nauczycieli do oddziałów ma bardzo duże znaczenie dla możliwości wiarygodnej 

rekonstrukcji wpływu nauczycieli na wyniki uczniów. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej 

(z punktu widzenia modelu szacowania EWD), aby nauczyciel uczył jak najwięcej klas, 

a w każdej z nich towarzyszyli mu inni nauczyciele pozostałych przedmiotów. Im mniejsza 

                                                 
23

 Tabela opracowana na podstawie dokumentu dostępnego na stronie MEN: 

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/2_ramowy_plan_nauczania.pdf (dostęp 10.08.2010). 
24

 Przy estymowaniu efektów nauczycieli przy pomocy modeli z efektami losowymi istnieje co prawda 

techniczna możliwość uwzględnienia takich szkół w modelu razem z innymi, jednak oszacowane wartości EWD 

będą dla wszystkich nauczycieli w ramach takiej szkoły identyczne (będą odpowiadały ich uśrednionemu 

wpływowi) i nie będą mogły być interpretowane w ten sam sposób, co pozostałe wyniki. 
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liczba konfiguracji zespołu nauczycielskiego wśród oddziałów, tym trudniej będzie 

zrekonstruować wpływ poszczególnych nauczycieli. 

Wreszcie kwestia segregacji uczniów. Ten problem również ma charakter statystyczny. 

Ostatnie badania (Rothstein 2009) wskazują na to, iż nielosowy przydział uczniów do szkół 

i klas może w sposób istotny obarczać błędem wyniki szacowania EWD. Należy przy tym 

zauważyć, że segregacja międzyszkolna na progu polskich gimnazjów jest znaczna 

(współczynnik segregacji ~0,14), przy umiarkowanej segregacji międzyodziałowej (gdy 

kontrolujemy przydział do szkół). Natężenie segregacji różnicuje się przy tym wyraźnie ze 

względu na wielkość miejscowości, w której działa szkoła i jest większe w dużych miastach 

niż na wsi i w małych miastach (Dolata 2008). 

Myśląc o wyliczaniu nauczycielskiej EWD w Polsce stajemy przed jeszcze jedną trudnością. 

Obecnie w ramach systemu egzaminacyjnego nie zbiera się informacji o przydziale uczniów 

do nauczycieli i nie planuje się zmiany tego stanu rzeczy w przyszłości. Oznacza to, że 

ewentualna implementacja i wykorzystanie modeli EWD nauczycieli będą 

najprawdopodobniej jedynie lokalne, prowadzone w rozdrobnieniu, w pojedynczych szkołach 

lub niewielkich grupach szkół, które wyrażą zainteresowanie wykorzystaniem tej 

metodologii. Ma to konsekwencje dla wyboru metod estymacji, które powinny być możliwie 

proste, łatwe do zastosowania nawet przez osoby niebędące ekspertami w dziedzinie 

statystyki. Taki stan rzeczy musi też zostać uwzględniony w procesie walidacji metodologii. 

Modele wyliczane lokalnie, w oparciu o mniejszą ilość informacji, mogą bowiem dawać 

mniej dokładne wyniki niż model, który byłby estymowany globalnie, dla całego kraju. 

Metody estymacji EWD nauczyciela 

Niestety, w przypadku EWD nauczyciela, w formie zaproponowanej powyżej, nie można 

zastosować najprostszej metody wyliczania tego rodzaju wskaźników, polegającej na 

wyliczaniu średniej z reszt regresji, w której wyniki ucznia na wyjściu były przewidywane ze 

względu na jego wyniki na wejściu i ew. zmiennych opisujących cechy ucznia, jak płeć, czy  

potwierdzona zaświadczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej dysleksja (por. 

Jakubowski 2007). Metoda ta w oczywisty sposób nie bierze pod uwagę faktu zachodzenia na 

siebie wpływu różnych nauczycieli i nie próbuje ich od siebie oddzielać. Konieczne jest więc 

wykorzystanie bardziej zaawansowanych modeli. 

W warunkach polskiego systemu egzaminacyjnego wyliczanie EWD nauczyciela może zostać 

oparte o modele regresji z efektami stałymi lub o modele regresji z efektami losowymi, 
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w których przydział uczniów do nauczycieli (oraz ewent. szkół i oddziałów) uwzględniany 

jest już na etapie estymacji parametrów modelu. W przypadku modeli z efektami losowymi 

będziemy mieć do czynienia ze specyficzną, szczególnie skomplikowaną i złożoną 

obliczeniowo, podklasą, tzw. modelami o częściowo krzyżujących się efektach losowych. 

Zacznijmy od omówienia modeli z efektami stałymi. Podstawową zaletą jest tu łatwy dostęp 

do oprogramowania pozwalającego estymować tego typu modele. Niestety, przejście od 

wyników z modelu (podawanych w typowej parametryzacji) do miar EWD wymaga 

wykonania dodatkowych przekształceń. Również proces przygotowywania danych do modelu 

może być, w zależności od użytego oprogramowania, nieco uciążliwy. W kontekście 

modelowania EWD nauczycielskiego, które wiąże się z wykorzystaniem dużej liczby 

zmiennych przy stosunkowo niewielkiej liczbie obserwacji, wyniki zwracane przez modele 

tego typu mogą być mało stabilne. Może się też zdarzyć, że dla niektórych nauczycieli po 

prostu nie uda się wyliczyć wartości parametrów. Obie te kwestie spowodowane są 

problemem współliniowości w regresji (p. Lissowski, Haman, Jasiński 2008 s. 422-424) 

i wiążą się z występowaniem niekorzystnego krzyżowania się przydziału nauczycieli do 

oddziałów. Dodatkowo przy dużej ilości danych (zmiennych) typowe procedury wyliczania 

regresji liniowej okazują się nieefektywne obliczeniowo. Mimo wszystko zastosowanie 

modeli z efektami stałymi wydaje się rozwiązaniem optymalnym przy modelowaniu 

lokalnym, w szczególności w obrębie pojedynczej szkoły, gdy wykorzystywana jest niezbyt 

duża ilość danych, a ponadto istotne znaczenie ma łatwy dostęp do oprogramowania 

niezbędnego w celu przeprowadzenia analiz. 

Choć możliwe jest włączenie do modelu również efektów opisujących wpływ szkoły lub 

oddziałów (niesprowadzalny do wypadkowej wpływu nauczycieli), jednak dla uproszczenia 

zajmiemy się tu modelem, który uwzględnia jedynie efekty nauczycieli. Warto zaznaczyć, że 

choć dodawanie wpływu szkoły (w mniejszym stopniu oddziałów) wydaje się pożądane 

z teoretycznego punktu widzenia, jednak w praktyce może istotnie powiększać problem 

niestabilności wyników estymacji. Poza tym zawsze występować będzie pewna arbitralność 

w dekompozycji wpływu pomiędzy nauczycieli a szkoły. W szczególności, jeśli występuje 

segregacja nauczycieli ze względu na ich efektywności pracy, to część wpływu nauczycieli 

będzie przypisywana właśnie wpływowi szkół (McCaffrey i.in 2003). Poza tym, w przypadku 

dołączania efektów dla szkół lub oddziałów, procedura wyliczania wskaźników EWD na 

podstawie wyestymowanych parametrów modelu jest  bardziej skomplikowana niż ta, która 

zostanie podana poniżej. 
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Aby wyliczyć model EWD z efektami stałymi dla nauczycieli, trzeba najpierw zakodować 

przydział uczniów do nauczycieli poszczególnych przedmiotów
25
. Dla każdego przedmiotu 

konieczne jest przekodowanie zmiennej opisującej przydział uczniów do nauczycieli na ciąg 

zmiennych zero-jedynkowych. Dla i-tego ucznia przydział do nauczyciela  p-tego przedmiotu 

będzie reprezentowany przez wektor Ni

p
, zawierający wartości tych zmiennych zero-

jedynkowych. Długość wektora Ni

p
 będzie równa liczbie nauczycieli danego przedmiotu 

pomniejszonej o jeden. Nauczanie ucznia przez pierwszego z kolei nauczyciela będzie 

kodowane przez wektor złożony z samych zer. Nauczanie przez j-tego z kolei nauczyciela - 

przez ciąg zer i wartość jeden na pozycji j-1. W takiej sytuacji możemy zapisać równie 

naszego modelu jako: 

                       
    

  

 

     

gdzie: 

yi - wynik i-tego ucznia na wyjściu (tu dla jednej z części egzaminu gimnazjalnego); 

xi - wynik i-tego ucznia na wejściu (tu na sprawdzianie); 

b - współczynnik regresji dla wyniku na wejściu; 

a - stała regresji; 

B
Z
 – wektor współczynników regresji dla zmiennych opisujących cechy ucznia (np. 

płeć, dysleksja); 

Zi – wektor wartości zmiennych opisujących cechy i-tego ucznia; 

Bp

N
 – wektor współczynników regresji dla zmiennych opisujących przypisanie do 

nauczycieli p-tego przedmiotu; 

 Ni

p
 – wektor wartości zmiennych zero-jedynkowych opisujących przypisanie i-tego 

ucznia do nauczycieli p-tego przedmiotu; 

i - reszta regresji i-tego ucznia. 

                                                 
25

 Niektóre programy statystyczne potrafią automatycznie wykonać opisywaną dalej procedurę w ramach 

wyliczania modelu regresji, jeśli zaznaczy się, że zmienne opisującą przydział uczniów do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów mają charakter nominalny. W innych programach trzeba opisywane 

przekształcenie wykonać samodzielnie. 
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Przy wyliczaniu modeli lokalnie, w oparciu o niewielką ilość danych, lepiej byłoby jednak 

móc przyjąć wartości współczynników a i b, opisujących zależność pomiędzy wynikiem na 

wejściu a wynikiem na wyjściu, wyestymowane w ramach szerszego modelu, gdyż niewielka 

liczba obserwacji nie daje dobrych podstaw do estymacji tej zależności. W szczególności 

wskazane byłoby użycie tej postaci zależności, która została wyliczona w danym roku 

w ramach modelu jednorocznego EWD dla szkół. Model EWD dla nauczycieli przybiera 

w takich okolicznościach postać: 

                           
    

  

 

     

gdzie f(xi) oznacza postać zależności wyestymowaną w ramach modelu EWD jednorocznego. 

Współczynnik a' (wyraz wolny równania regresji) reprezentuje w tym przypadku wpływ na 

wyniki, jakiego oczekujemy dla osoby, dla której dla wszystkich przedmiotów wektory Bp

N
 

składają się z samych zer (tj. dla osoby, której każdego przedmiotu naucza pierwszy z kolei 

nauczyciel – w sensie podanym przy opisie procedury tworzenia zmiennych zero-

jedynkowych opisujących przydział uczniów do nauczycieli) i wektor opisujący cechy ucznia 

Zi również składa się z samych zer. 

Warto zauważyć, że jeśli dysponujemy już resztami regresji z modelu EWD jednorocznego, 

wyestymowanego w skali całego kraju: 

              

gdzie ri oznacza resztę i-tego ucznia, to porównując je stronami z poprzednim równaniem 

otrzymamy: 

                     
    

  

 

    

Jeśli dysponujemy obliczonymi resztami z modelu EWD jednorocznego, to estymacja modelu 

w tej postaci może być wygodniejsza, gdyż nie wymaga nakładania żadnych ograniczeń na 

wartości współczynników modelu. 

Po wyestymowaniu modelu trzeba jeszcze na podstawie wektorów współczynników Bp

N
 

wyliczyć miary EWD. Aby otrzymać wektor opisujący wszystkich nauczycieli danego 

przedmiotu, należy do wektora Bp

N
  dopisać na początku wartość zero (brakujący, pierwszy 

z kolei nauczyciel stanowi dla pozostałych punkt odniesienia – współczynniki Bp

N
 mówią, 
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o ile zwiększyłby się lub zmniejszył przewidywany wynik ucznia, gdyby nauczał go inny 

nauczyciel): 

B'p
N
 = [0; Bp

N
] 

Teraz możemy już łatwo obliczyć wartości EWD poszczególnych nauczycieli jako: 

    
 
    

 
      

 
  

gdzie: 

EWDj

p
 - EWD j-tego nauczyciela p-tego przedmiotu; 

b’ j

p
 - j-ta wartość wektora B'p

N
; 

E(B'p
N
)- średnia wartości wektora B'p

N
. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że w odniesieniu do zastosowań na niewielką skalę, modele 

z efektami stałymi powinny dawać wyniki bardzo zbliżone do tych, jakie uzyskałoby się, 

stosując dużo bardziej zaawansowane modele z częściowo krzyżującymi się efektami 

losowymi. 

Przy estymowaniu EWD nauczycieli na dużą skalę, jedynym sprawdzającym się 

rozwiązaniem jest zastosowanie modeli wielopoziomowych (zwanych też modelami 

mieszanych efektów), w których EWD nauczycieli traktowane są jako czynniki losowe, a nie 

stałe. Po pierwsze, ich założenia lepiej pasują do modelowanego zjawiska. Po drugie, 

w odróżnieniu od typowych metod estymacji modeli z efektami stałymi, zapewniają one 

większą stabilność (i w ogóle możliwość uzyskania) wyników przy modelowaniu na dużych 

zbiorach danych. 

Ponieważ przydział nauczycieli do uczniów nie jest rozłączny, o modelach EWD dla 

nauczycieli możemy mówić jako o modelach częściowo krzyżujących się efektów losowych. 

Jest to szczególna klasa modeli wielopoziomowych, bardzo złożona w estymacji (p. Skrondal 

i Rabe-Hesketh 2004; Pinheiro i Bates 2000). Niestety, możliwość praktycznego 

zastosowania tego typu modeli do wyliczania nauczycielskiej EWD w Polsce ogranicza fakt, 

że do ich estymacji niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie statystyczne. Właściwie 

wyklucza to tego typu modele z użycia w ramach analiz prowadzonych na małą skalę, 

w szczególności wewnątrzszkolnych (jak już jednak wspomniano, w tych ostatnich 

wystarczające będą raczej modele z efektami stałymi). 
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W ramach modelu z częściowo krzyżującymi się efektami losowymi, wynik ucznia na 

wyjściu opisywany będzie jako: 

                             
 

 

     

gdzie: 

yji - wynik i-tego ucznia z j-tego oddziału na wyjściu (tu w jednej z części egzaminu 

gimnazjalnego); 

xji - wynik i-tego ucznia z j-tego oddziału na wejściu (tu na sprawdzianie); 

00, 01 – współczynniki dla efektów stałych opisujących zależność wyniku na wyjściu 

od wyniku na wejściu (taką samą dla całej badanej populacji); 

Z
 – wektor współczynników dla efektów stałych związanych z cechami ucznia; 

Zji – wektor wartości zmiennych opisujących cechy i-tego ucznia z j-tego oddziału; 

Np

j
 - wartość efektu losowego dla nauczyciela p-tego przedmiotu uczącego j-ty oddział; 

ji – reszta regresji i-tego ucznia z j-tego oddziału. 

W tym przypadku wartość EWD nauczyciela jest równoważna z wartością odpowiadającego 

mu efektu losowego Np

j
 (jest to własność danej osoby, jeśli nauczyciel naucza kilka 

oddziałów, to dla każdego z tych oddziałów wartość Np

j
 nauczyciela jest taka sama

26
). 

Podobnie jak w przypadku modeli z efektami stałymi, możliwe jest rozbudowanie modelu 

o efekty dla szkół i/lub oddziałów (wprowadzane z reguły w postaci efektów losowych), 

jednak i tutaj mamy tu do czynienia z problematycznością dekompozycji notowanego wpływu 

pomiędzy różne poziomy (szkoły, oddziały, nauczycieli). Warto pamiętać, że szczególnie 

negatywny wpływ ma tu występowanie segregacji nauczycieli oraz występowanie segregacji 

uczniów ze względu na czynniki nieuwzględnione w modelu (w szczególności ze względu na 

brak dostępu do odpowiednich danych – dobrym przykładem może być w polskich 

warunkach status społeczno-ekonomiczny rodziny ucznia), a mogące w pewnym stopniu 

wpływać na wyniki uzyskiwane przez uczniów (McCaffrey i.in 2003). 

                                                 
26

 Nie musi to być równoważne z założeniem, że nauczyciel ma taki sam wpływ na umiejętności wszystkich 

uczniów, jednak zróżnicowanie tego wpływu wchodzi do modelu jako jeden z czynników składających się na 

błąd losowy (czyli reszty regresji). Efekt losowy nauczyciela stanowi w takim przypadku wartość oczekiwaną 

wpływu na poszczególnych uczniów (por. podrozdział Badanie symulacyjne modelu EWD nauczyciela). 
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Chociaż przedstawione powyżej przykłady ograniczały się do założenia o występowaniu 

liniowego związku pomiędzy wynikiem na wejściu a wynikiem na wyjściu, jednak w miarę 

potrzeby można bez kłopotów użyć w modelach wielomianów wyższych stopni. 

Metody oceny trafności nauczycielskiej EWD w Polsce 

Kwestia oceny trafności proponowanej metody obliczania EWD nauczyciela w Polsce jest 

dosyć skomplikowana. Po pierwsze, zachodzi konieczność przeprowadzenia badań 

empirycznych, które będą wymagały zebrania informacji o przydziale nauczycieli do 

oddziałów, nie są one bowiem gromadzone w bazach systemu egzaminów zewnętrznych 

w Polsce. Ponadto, w ramach takiego badania powinny zostać zebrane dodatkowe informacje 

o uczniach i nauczycielach, co pozwoliłoby ocenić, jaki wpływ na wyniki miałoby pomijanie 

w modelowaniu EWD informacji, które są trudno dostępne (w polskich warunkach np. dane 

o statusie rodziny), choć wiadomo, że mogą wpływać na wyniki uczniów. Badań takich jak 

dotąd nie przeprowadzono, choć Zespół EWD zamierza się podjąć ich realizacji w niedalekiej 

przyszłości. Dopiero na podstawie ich wyników możliwe będzie rozstrzygnięcie, na ile dobrze 

model EWD nauczyciela sprawdza się w rzeczywistości. 

W tej chwili można jedynie przeprowadzić analizy symulacyjne. Choć poprawność 

zachowania modelu w ramach symulacji nie gwarantuje, że sprawdzi się on również na 

danych rzeczywistych (symulacje zawsze są uproszczonym modelem rzeczywistości), to 

jednak mogą one już na wstępnym etapie obnażyć niektóre słabości modelu. W ramach 

symulacji mamy też doskonałe możliwości sprawdzenia, jak bardzo zmiana niektórych 

własności analizowanych danych, np. natężenia segregacji, wpływa na dokładność 

uzyskiwanych oszacowań i ich zgodność ze stanem faktycznym Jest to możliwe, gdyż 

działając na s wygenerowanych zbiorach danych mamy łatwy i bezpośredni dostęp do 

rzeczywistych wartości estymowanych parametrów, jak np. efektów nauczycielskich. 

W badaniach symulacyjnych możemy też łatwo manipulować wartościami parametrów, które 

z trudem poddają się kontroli w przypadku danych empirycznych. 

Niemniej również przy badaniach symulacyjnych napotykamy w polskim kontekście na 

poważne utrudnienia. Symulacje powinny w możliwie dokładny sposób odwzorowywać 

sytuację rzeczywistego badania (wyliczania EWD). Rzecz w tym, że modelowanie 

nauczycielskiej EWD w najbliższej przyszłości (jeśli do tego dojdzie) będzie jako całość 

procesem bardzo złożonym. Nie będzie się ono bowiem odbywać globalnie, na poziomie 

ogólnokrajowym, lecz lokalnie, najprawdopodobniej na poziomie pojedynczej szkoły, być 
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może kilku szkół. W takim lokalnym modelowaniu będą jednak musiały zostać wykorzystane 

informacje z modelu wyestymowanego globalnie, czyli postać zależności pomiędzy 

wynikami sprawdzianu a wynikami egzaminu gimnazjalnego. Symulacja mająca dobrze 

oddawać specyfikę opisywanej sytuacji musi więc uwzględniać w sobie tę dwustopniowość: 

1) estymacja globalna EWD szkół, 2) estymacja lokalna EWD nauczycieli przy 

uwzględnieniu informacji z 1). Jakość odwzorowania założonego wpływu nauczycieli należy 

oczywiście sprawdzać w odniesieniu do wyników uzyskanych w drugim kroku. W oczywisty 

sposób komplikuje to schemat symulacji, utrudniając jej przygotowanie i przeprowadzenie. 

Badanie symulacyjne modelu EWD nauczyciela 

W celu zbadania własności proponowanego sposobu wyliczania EWD nauczycieli 

przeprowadzone zostało obszerne badanie symulacyjne. W ramach modelu symulacji 

przygotowywano losowe zbiory danych, za każdym razem losując parametry dla 1000 szkół, 

z których każda składała się z od 2 do 6 oddziałów (w zależności od wariantu symulacji; 

w ramach jednego wariantu wszystkie szkoły miały tę samą liczbę oddziałów), po 20 uczniów 

każdy. Efektywności uczenia się  uczniów losowano z rozkładu normalnego o wartości 

oczekiwanej zero i odchyleniu standardowym jeden, przy czym przypisywano ich do 

oddziałów i szkół w ten sposób, by zachowane zostały przyjęte (jako parametr symulacji) 

poziomy segregacji międzyszkolnej i międzyoddziałowej nauczyciela. W ramach szkół 

nauczyciele byli losowo przydzielani do oddziałów (osobno w ramach każdej z trzech 

kategorii-wag nauczycieli). Liczba oddziałów, które nauczał każdy nauczyciel ustalana była 

parametrami modelu (trzema – po jednym dla każdego rodzaju nauczycieli) i różniła się 

w zależności od wariantu symulacji. Jeśli liczba oddziałów w szkole nie była wielokrotnością 

wartości tego parametru, to ostatniemu nauczycielowi (danego rodzaju) przydzielanemu do 

każdej szkoły przypisywana była mniejsza liczba oddziałów.  

Wpływ nauczyciela na uczniów zdefiniowano jako zmienną losową o rozkładzie normalnym 

o wartości oczekiwanej równej poziomowi efektywności nauczania danego nauczyciela 

i odchyleniu standardowym zadawanym jako parametr modelu. Uwzględniano w ten sposób 

fakt, że ten sam nauczyciel może mieć różny wpływ na wyniki, w zależności od ucznia. Dla 

każdego ucznia, którego uczył dany nauczyciel, losowano wartość z takiego rozkładu, 

mnożono przez wagę danego nauczyciela i dodawano do poziomu efektywności uczenia się 

ucznia. Po wykonaniu tej operacji dla wszystkich nauczycieli uzyskiwano w wyniku poziom 

efektywności pracy uczniów na wyjściu. 
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Linią ciągłą wyrysowano funkcję gęstości rozkładu efektywności nauczania wśród 

nauczycieli.  

Z tego rozkładu losowane są poziomy efektywności nauczania poszczególnych 

nauczycieli. 

Poziom efektywności nauczania nauczyciela to wartość oczekiwana rozkładu jego 

wpływu na uczniów. Funkcje gęstości rozkładów wpływu poszczególnych nauczycieli 

na uczniów  wyrysowano liniami przerywanymi. 

Z rozkładu wpływu nauczyciela na uczniów losowany jest wpływ nauczyciela na 

umiejętności poszczególnych  uczniów. 

 

Wariancja efektywności pracy nauczycieli (D
2

N) odpowiada za „szerokość” rozkładu 

efektywności pracy nauczycieli. Im jest większa, tym bardziej nauczyciele będą się 

różnić co do poziomu efektywności swojej pracy. 

Wariancja wpływu nauczyciela na uczniów (D
2

ELN)  odpowiada za „szerokość” 

rozkładów wpływu nauczyciela na uczniów. Im jest większa, tym większe będą różnice 

pomiędzy wpływem, jaki dany nauczyciel wywiera na poszczególnych uczniów 

 

Rysunek 7: Relacje pomiędzy pojęciami efektywności pracy nauczyciela i wpływu nauczyciela 

na ucznia 
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W symulacji uwzględniony został również fakt, że efektywności uczenia się uczniów nie są 

dostępne bezpośrednio, lecz za pośrednictwem egzaminów, które nie są doskonale rzetelne. 

Proces egzaminowania symulowano pod założeniami modelu Rasha (Jakubowski, 

Pokropek 2009), przy wykorzystaniu dwóch testów (jeden test na wejściu, drugi na wyjściu). 

Liczba pytań zadawana była jako parametr symulacji (rzetelność testu jest w tym przypadku 

Rysunek 8: Schemat ilustrujący sposób wyliczania łącznego wpływu nauczycieli na 

umiejętności uczniów. 
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funkcją liczby pytań). Trudność pytań losowano z rozkładu normalnego o parametrach 

odpowiadających rozkładowi efektywności uczenia się  uczniów odpowiednio na wejściu i na 

wyjściu. W efekcie uzyskiwano symulowane wyniki egzaminacyjne uczniów. 

Sumę wariancji rozkładu efektywności pracy nauczycieli (D
2

N) i wariancji wpływu 

nauczycieli na uczniów (D
2

ELN) dobrano w ten sposób, aby dla zadanej rzetelności egzaminów 

korelacja pomiędzy wynikiem egzaminu na wejściu i wynikiem egzaminu na wyjściu była 

zbliżona do tej, która jest notowana w rzeczywistości pomiędzy wynikiem sprawdzianu 

a wynikami egzaminu gimnazjalnego27 (wartość współczynnika korelacji Pearsona ~0,750). 

Kwestią otwartą pozostaje, jaka powinna być proporcja pomiędzy wariancją efektywności 

pracy nauczycieli a wariancją wpływu nauczyciela na uczniów
28

. W odróżnieniu od innych 

parametrów modelu nie mamy tu możliwości dokonania oszacowania w oparciu o dane 

empiryczne, choć wydaje się, że wariancja efektywności pracy nauczycieli powinna być 

większa (a nawet wyraźnie większa). Jest to o tyle istotny problem, że od wartości tej 

proporcji może również zależeć dokładność oszacowań EWD z modelu – wydaje się, że im 

większe zróżnicowanie nauczycieli między sobą, a mniejsze zróżnicowanie ich wpływu na 

uczniów, tym dokładniejsze powinny być oszacowania. W związku z tym proporcja pomiędzy 

ww. wariancjami włączona została do symulacji jako parametr, którego wpływ testowano. 

EWD nauczycieli wyliczana była na trzy różne sposoby: 

 W ramach modelu z efektami losowymi dla nauczycieli oraz efektem stałym dla 

wyniku egzaminu na wejściu (jako zmiennej zależnej używano wyniku egzaminu na 

wyjściu) wyliczanego na pełnym zbiorze danych. 

 Dla porównania estymowano też analogiczny model w sytuacji pomiaru efektywności 

pracy doskonale rzetelnym testem – w tym przypadku zmienną zależną był poziom 

efektywności pracy uczniów na wyjściu, a efekt stały związany był z poziomem 

efektywności pracy uczniów na wejściu. 

 Najpierw estymowany był globalnie, na pełnym zbiorze danych model, w którym 

zmienną zależną był wynik egzaminu na wyjściu, a niezależną wynik egzaminu na 

wejściu. Wartości przewidywane z tego modelu używane były jako zmienna 

niezależna (ze współczynnikiem zablokowanym na wartości 1) w modelach regresji 

                                                 
27

O wartości tej korelacji decyduje właśnie suma ww. wariancji. Dla wartości korelacji nie jest za to istotne, 

w jakiej proporcji składają się na tę sumę wariancja umiejętności nauczycieli i wariancja wpływu nauczycieli na 

uczniów. 
28

 Relacje pomiędzy wariancją efektywności pracy nauczycieli a wariancją wpływu nauczyciela na uczniów 

przybliża Rysunek 7. 
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z efektami stałymi dla nauczycieli, które były wyliczane oddzielnie dla każdej szkoły. 

Umożliwia to porównanie, na ile pogarszają się własności modelu w wyniku niedoskonałej 

rzetelności testów i prowadzenia estymacji lokalnie, oddzielnie w ramach poszczególnych 

szkół. 

Podczas symulacji badano wpływ sześciu czynników na dokładność oszacowania EWD 

nauczycieli: wspomnianej wcześniej proporcji wariancji efektywności pracy nauczycieli do 

wariancji wpływu nauczycieli na uczniów (D
2

N/D
2

ELN), stopnia krzyżowania się przydziału 

nauczycieli do oddziałów, rzetelności testów oraz natężenia trzech rodzajów segregacji: 

międzyszkolnej i międzyoddziałowej segregacji uczniów oraz międzyszkolnej segregacji 

nauczycieli. 

W przypadku proporcji wariancji analizę przeprowadzono dla dwóch wartości: 

 2 i 5 (tj. wariancja efektywności pracy nauczycieli dwukrotnie lub pięciokrotnie 

większa od wariancji wpływu nauczycieli na uczniów). 

W przypadku krzyżowania się przydziału nauczycieli do oddziałów brak jest syntetycznej 

miary, pozwalającej określić jego stopień. O tym, z jak korzystną/niekorzystną sytuacją 

mamy tu do czynienia, decyduje w badanym przypadku kombinacja aż czterech parametrów: 

liczby oddziałów w szkole oraz liczby oddziałów nauczanych przez nauczycieli każdego 

rodzaju (3 parametry). Do analizy wybrano cztery kombinacje ww. parametrów (w kolejności 

od sytuacji najbardziej do najmniej korzystnej): 

 6 oddziałów w szkole, nauczyciel z wagą 0,6 naucza 2 oddziały, a nauczyciel z wagą 

0,3 i 0,1 nauczają po 3 oddziały; 

 4 oddziały w szkole, nauczyciel z wagą 0,6 naucza 2 oddziały, nauczyciel z wagą 0,3 

naucza 3 oddziały
29

, a nauczyciel z wagą 0,1 naucza wszystkie 4 oddziały; 

 2 oddziały w szkole, nauczyciel z wagą 0,6 naucza 1 oddział, pozostali nauczyciele 2. 

Na Rysunku 2. w sposób graficzny zaprezentowane zostały możliwe przypadki (a właściwie 

klasy przypadków) przydziału nauczycieli do oddziałów w ramach przyjętych wariantów 

symulacji. Zaczernienie komórki wskazuje na przydział nauczyciela do danego oddziału. Przy 

poszczególnych przypadkach podano prawdopodobieństwa ich wystąpienia, gdy przydział 

nauczycieli do oddziałów następuje losowo (jak w omawianej symulacji). 

                                                 
29

 W praktyce oznacza to, że w każdej szkole są dwaj nauczyciele o wadze 0,3, z których jeden naucza 

3 oddziały, a drugi tylko 1 oddział. 
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Wariant 6; 2-3-3: przykład najbardziej korzystnego przypadku krzyżowania (P=21/25) 

 
A B C D E F 

    
n0,6_1 

          
n0,6_2 

          
n0,6_3 

          
n0,3_1 

          
n0,3_2 

          
n0,1_1 

          
n0,1_2 

          
Wariant 6; 2-3-3: mniej korzystny przypadek krzyżowania (P=4/25) 

 
A B C D E F 

Przypadek ten jest mniej 
korzystny, gdyż przydział do 
oddziałów nauczycieli 
o wagach 0,3 i 0,1 
pokrywa się. 

n0,6_1 
      

n0,6_2 
      

n0,6_3 
      

n0,3_1 
      

n0,3_2 
      

n0,1_1 
      

n0,1_2 
      

Wariant 4; 2-3-4: dość korzystne krzyżowanie (P=1) 

 
A B C D 

      
n0,6_1 

          
n0,6_2 

          
n0,3_1 

          
n0,3_2 

          
n0,1 

          
Wariant 2; 1-2-2: bardzo niekorzystne krzyżowanie (P=1) 

 
A B 

        
n0,6_1 

  
Nie można odróżnić od siebie wpływów nauczycieli 
o wagach 0,3 i 0,1 

n0,6_2 
  

n0,3 
  

n0,1 
  

 

Rysunek 9: Schematy ilustrujące krzyżowanie się przydziału nauczycieli do oddziałów dla 

różnych wariantów symulacji 

 

Rzetelności egzaminów definiowano poprzez długość testu (przy znanym modelu testowania 

– tu jest to model Rasha – i algorytmie doboru trudności pytań, rzetelność jest funkcją 

długości testu). Ze względu na przyjęte założenie o zachowywaniu na stałym poziomie, 

zgodnym z notowanym w rzeczywistości, siły związku pomiędzy wynikiem egzaminu na 

wejściu a wynikiem egzaminu na wyjściu, założenie o poziomie rzetelności determinowało 

też wartość, jaką przyjmowała suma wariancji efektywności pracy nauczycieli (D
2

N) 

i wariancji wpływu nauczyciela na poszczególnych uczniów (D
2

ELN). Tak więc niższa 

rzetelność testów pociągała za sobą również założenie, że nauczyciele mniej różnią się 

między sobą. Wartości te były w ramach analizowanych wariantów połączone ze sobą 

w następujący sposób: 
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 test długości 20 pytań - rzetelność 0,778, D
2

N + D
2

ELN =0,25; 

 test długości 30 pytań - rzetelność 0,838, D
2

N + D
2

ELN =0,65; 

 test długości 50 pytań - rzetelność 0,938, D
2

N + D
2

ELN =1. 

Dla każdego z rodzajów segregacji analizowano po dwa poziomy natężenia. W przypadku 

segregacji uczniów dobrano je w oparciu o dane nt. rzeczywistego poziomu segregacji 

w polskich gimnazjach (Dolata 2008): 

 segregacja międzyszkolna uczniów: współczynnik segregacji równy 0,05 lub 0,15; 

 segregacja międzyoddziałowa uczniów: współczynnik segregacji równy 0 lub 0,3; 

 segregacja międzyszkolna nauczycieli: współczynnik segregacji równy 0 lub 0,2. 

Wszystkie czynniki skrzyżowano ze sobą, uzyskując łącznie 144 kombinacje. Dla każdej 

kombinacji, w której wykorzystywano test długości 20 pytań, symulacja przeprowadzona 

została po 40 razy, a dla pozostałych kombinacji po 30 razy w celu usunięcia efektów 

związanych z nietypowym rozlosowaniem się trudności pytań w testach. W celu uzyskania 

ostatecznych wyników miary dopasowania uzyskane w ramach każdego z powtórzeń danej 

kombinacji zostały uśrednione (średnią arytmetyczną). Łącznie wykonano 4800 przebiegów 

symulacji. Symulacja została wykonana z użyciem pakietu statystycznego R. 

Wyniki badania 

Uzyskane w wyniku modelowania wartości EWD nauczycieli były porównywane 

z rzeczywistym (wylosowanym w procesie przygotowywania danych) poziomem ich 

efektywności pracy. Wykorzystano tu trzy miary: 

 współczynnik korelacji liniowej Pearsona, pokazujący siłę związku liniowego; 

 współczynnik korelacji rangowej τb Kendalla, pokazujący, w jakim stopniu zgodne ze 

sobą są uporządkowania nauczycieli ze względu na prawdziwy poziom efektywności 

ich pracy i ze względu na wyestymowane EWD
30

, wyliczany dla wszystkich 

nauczycieli łącznie; 

 średnią wartość współczynnika korelacji rangowej b Kendalla, wyliczanego 

oddzielnie w ramach każdej ze szkół (pokazujący zgodność uporządkowań nauczycieli 

                                                 
30

 W przypadku analizowanych danych, gdy w praktyce nie występują tzw. węzły, czyli jednostki obserwacji, 

które miałyby przypisaną tą samą wartość zmiennej, wskaźnik ten można interpretować jako stopień, w jakim 

wiedza o uporządkowaniu pary obserwacji (dowolnie wybranych z badanej zbiorowości) ze względu na jedną 

zmienną redukuje częstość popełniania błędu przy przewidywaniu uporządkowania ze względu na drugą 

zmienną. w porównaniu do sytuacji, gdybyśmy przewidywali nie posiadając tej informacji (Lisowski, Haman, 

Jasiński 2008, s. 301-317). 
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ze względu na EWD z uporządkowaniem ze względu na prawdziwy poziom 

efektywności ich pracy w ramach danej szkoły). 

Dodatkowo, dla modeli z efektami losowymi, analizie poddano szerokość estymowanych 

przedziałów ufności dla EWD nauczycieli. Wyniki zawierają Tabele Tabela 10Tabela 22 

zawarte w aneksie. 

Tabela 10. pozwala sprawdzić, dla jak dużej liczby szkół udało się wyestymować parametry 

nauczycieli danego rodzaju. W odniesieniu do pierwszego wariantu krzyżowania się 

przydziału nauczycieli do klas (wariantu z 6 oddziałami), czyli 16 pierwszych wierszy tabeli, 

nie udawało się wyliczyć współczynników dla nauczycieli o wadze 0,1 w około 16% szkół. 

Powodem było wystąpienie niekorzystnego (w ramach możliwych pod danymi wartościami 

parametrów) przypadku przydziału nauczycieli do oddziałów, w którym nie występowało 

krzyżowanie się pomiędzy nauczycielami o wagach 0,3 i 0,1 (p.  

Rysunek 9.). W tym przypadku wpływ nauczyciela o wadze 0,1 był po prostu nierozróżnialny 

od wpływu nauczyciela o wadze 0,3 uczącego dokładnie te same oddziały. Chociaż jest to 

przypadek, w którym, zgodnie z tym. co napisano we wcześniejszej części tekstu, nie 

powinno się wyliczać EWD dla żadnego z takich nauczycieli, jednak ze względów 

technicznych
31

 zdecydowano się pozostawić je w analizie. W związki z tym wartości miar 

dopasowania dla nauczycieli o wagach 0,3 i 0,1 będą w przypadku pierwszego wariantu 

krzyżowania się nieco zaniżone (w stosunku do sytuacji, gdyby wyłączać z analizy szkoły, 

w których przydział nauczycieli do oddziałów się pokrywał). 

W sytuacji, gdy pokrywanie się przydziału do oddziałów zachodziło dla wszystkich szkół, 

czyli w wariancie symulacji ze szkołami dwuoddziałowymi (nauczyciele o wadze 0,3 i 0,1 

nauczają jednocześnie obie klasy). wyników dla nauczycieli o wagach 0,3 i 0,1 nie podano. 

Własności modelu estymowanego globalnie 

Analizując uzyskane wyniki można łatwo zobaczyć, że najważniejszym czynnikiem 

wpływającym na zgodność oszacowań z rzeczywistością i ich dokładność jest waga 

nauczyciela, a więc stopień, w jakim może on wpływać na wyniki egzaminacyjne uczniów. 

Dla nauczycieli z wagą 0,6 (odpowiednicy polonistów) nawet dla najbardziej niekorzystnych 

spośród rozpatrywanych sytuacji miary dopasowania przyjmują dosyć wysokie wartości. Dla 

niemal wszystkich spośród rozpatrywanych sytuacji wartość współczynnika korelacji 

                                                 
31

 Wyłączanie tego rodzaju przypadków z analizy wymagałoby wprowadzenia dosyć skomplikowanych zmian 

w kodzie symulacji. 
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Pearsona przekraczała 0,700, a przy wyższych rzetelnościach testów 0,800. Wyraźnie niższe 

wartości zanotowano dla współczynnika korelacji rangowej τb, zawierają się one pomiędzy 

0,718 a 0,459, co skłania do dużej ostrożności w przypadku chęci tworzenia rankingów na 

podstawie tak wyliczanej EWD. O ile nie mamy do czynienia z segregacją 

nauczycieli,znaczny odsetek oszacowań daje się również zaklasyfikować jako istotnie różne 

od zera (przy braku segregacji od 15,5% do 52,5%, zależnie od wariantu). 

Wiarygodna rekonstrukcja wpływu wywieranego przez nauczycieli mniej ważących
32

 

przedmiotów w oparciu o wyniki egzaminacyjne jest już trudna. Jeśli dokonać porównań 

w ramach założonego poziomu rzetelności testów, to zgodność oszacowań z rzeczywistością 

dla nauczycieli o wadze 0,3 w najbardziej korzystnym spośród rozpatrywanych wariantów 

jest na poziomie porównywalnym z najmniej korzystnym wariantem dla nauczycieli 

o wadze 0,6 (nauczyciele o wadze 0,3 wypadają tu nieco gorzej w przypadku korelacji 

Pearsona i nieco lepiej w przypadku korelacji rangowej). Przy mniej korzystnych wariantach 

stopień zgodności oszacowań dla nauczycieli o wadze 0,3 spada do nieakceptowalnego 

poziomu. Odsetek oszacowań, które daje się zaklasyfikować jako istotnie różne od zera, silnie 

zależy od rzetelności testów. Przy rzetelności równej 0,85 wynosi, przy braku segregacji 

międzyszkolnej nauczycieli, od 4,9% do 12,1%, przy niższej rzetelności i wysokim natężeniu 

segregacji może jednak spadać do wartości bliskich zeru. 

W przypadku nauczycieli, których relatywny wkład w osiągnięcia ucznia jest niewielki 

(reprezentowanych tu przez nauczycieli o wadze 0,1) w ogóle nie daje się w rozsądny sposób 

oszacować poziomu ich efektywności pracy. Po prostu znajduje on zbyt małe odbicie w 

wynikach egzaminów. 

Dwa pozostałe czynniki mające największy wpływ na zgodność uzyskiwanych oszacowań 

EWD z rzeczywistością to krzyżowanie się przydziału nauczycieli do oddziałów i rzetelność 

egzaminów. Przy niekorzystnym schemacie przydziału nauczycieli do oddziałów mamy do 

czynienia ze znaczącym spadkiem wartości miar zgodności. Problem ten będzie oczywiście 

najsilniej występował w małych szkołach. Dużo zależy również od rzetelności egzaminów, 

choć trzeba zaznaczyć, że im bardziej zbliżamy się do wartości rzetelności równej 1, tym 

mniejsza jest poprawa uzyskiwana w wyniku tego samego przyrostu rzetelności. Na 

podstawie uzyskanych wyników można np. zauważyć, że wyraźnie większą poprawę 

uzyskujemy podnosząc rzetelność z poziomu 0,78 do 0,84, niż z poziomu 0,84 do 0,89.  

                                                 
32

 W tym sensie, że dysponują mniejszą liczbą godzin dydaktycznych, a treści nauczane w ramach ich 

przedmiotów są w mniejszym stopniu reprezentowane w zadaniach egzaminacyjnych. 
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Wpływ segregacji, w ramach jej pojedynczego wymiaru, jest w tym kontekście umiarkowany, 

jednak jednoczesny wzrost poziomu segregacji w ramach kilku wymiarów prowadzi do 

znaczącego spadku jakości formułowanych przewidywań, zwłaszcza w odniesieniu do 

nauczycieli o wadze 0,6. Występowanie segregacji nauczycieli w dramatyczny sposób obniża 

dokładność uzyskiwanych oszacowań, a co za tym idzie, odsetek nauczycieli, których EWD 

można uznać za istotnie różniące się od  zera (natężenie tego problemu jest mniejsze 

w warunkach bardzo korzystnego krzyżowania się przydziału nauczycieli do oddziałów 

połączonego z wysoką rzetelnością testów). Trzeba przy tym zaznaczyć, że natężenie 

segregacji międzyoodziałowej w niektórych szkołach może być zdecydowanie wyższe od 

analizowanej tu jako wysoki poziom segregacji wartości 0,3 (Dolata 2008, s. 137-138). 

Trudno też ocenić, jak silna może być w rzeczywistości segregacja nauczycieli. 

Warto zauważyć, że w przypadku segregacji międzyszkolnej mamy do czynienia z ciekawą 

zależnością. Występowanie segregacji powoduje wzrost zgodności z rzeczywistością 

oszacowań dla nauczycieli o wagach 0,3 i 0,1. Jest to swoisty artefakt. Bierze się on z faktu, 

że oszacowania uzyskiwane dla nauczycieli mniej ważących przedmiotów podlegają 

obciążeniu ze strony nauczycieli o wadze 0,6, którzy uczą te same oddziały, co oni (są 

ściągane w ich stronę). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z segregacją, nauczyciele 

w ramach tej samej szkoły mają jednak większą szansę reprezentować podobny poziom 

efektywności pracy, a więc negatywny wpływ takiego obciążenia będzie mniejszy. 

Ostatni z uwzględnionych w symulacji czynników, stosunek pomiędzy wielkością 

zróżnicowania efektywności pracy nauczycieli a zróżnicowaniem wpływu nauczyciela na 

uczniów (D
2

N/D
2

ELN), okazał się mieć bardzo niewielki wpływ na wartości korelacji, choć 

wyraźnie różnicował odsetek oszacowań, które można było uznać za istotnie statystycznie 

różne od zera. Ta druga zależność nie powinna jednak zaskakiwać, gdyż w procesie ustalania 

szerokości przedziału ufności używane są właśnie zwracane przez model oszacowania DELN 

poszczególnych nauczycieli. Jeśli w rzeczywistości DELN jest większe, to i jego oszacowania 

powinny  wzrosnąć. 

Zgodność uporządkowań nauczycieli poszczególnych przedmiotów ze względu na EWD 

i rzeczywisty poziom efektywności pracy analizowana oddzielnie w ramach każdej ze szkół 

jest zauważalnie większa, niż przy analizie całej populacji. Nie powinno to dziwić, gdyż przy 

mniejszej liczbie analizowanych jednorazowo osób mniejsze jest też prawdopodobieństwo 

wystąpienia niewielkich różnic w poziomie efektywności pracy. Dosyć wysokie wartości 
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osiągają tu również wskaźniki dla nauczycieli o wadze 0,1. Z drugiej  strony, użyteczność 

dokonywania porównań w ramach tak niewielkich grup (w badanych sytuacjach 2-3 

osobowych) jest wysoce problematyczna. 

Konsekwencje modelowania lokalnego 

Wyliczanie EWD dla nauczycieli w oparciu o dwustopniową procedurę z globalną estymacją 

postaci zależności pomiędzy wynikami na wejściu a wynikami na wyjściu i dalsze wyliczanie 

EWD oddzielnie w ramach szkół z użyciem modeli z efektami stałymi powoduje niestety 

wyraźne pogorszenie zgodności oszacowań ze stanem rzeczywistym. Pogorszenie to zaznacza 

się szczególnie w przypadku nauczycieli o wadze 0,6. Dla nauczycieli innych rodzajów 

spadek wartości korelacji jest wyraźnie mniejszy, ale też poziom odniesienia, jaki stanowią 

wartości uzyskane przy globalnym modelowaniu EWD, jest dużo niższy
33
. Ogólnie można 

powiedzieć, że zadowalający poziom zgodności uzyskujemy tu tylko w bardzo korzystnych 

warunkach, przy dobrym krzyżowaniu się przydziału nauczycieli do oddziałów, wysoce 

rzetelnych testach i niskim natężeniu segregacji. 

Spadek ten jest związany z faktem, że modele traktujące wpływ nauczycieli jako efekty 

losowe dużo lepiej odpowiadają sposobowi, w jaki generowane były dane do symulacji (i jak 

się zdaje, rzeczywistym mechanizmom wpływu nauczycieli na wyniki uczniów), niż modele 

traktujące go jako efekty stałe. W przypadku, gdy model z efektami losowymi dla nauczycieli 

jest estymowany globalnie, wykorzystuje on przy ustalaniu oszacowania danego nauczyciela 

również informacje o innych nauczycielach w populacji. Jest to jednak możliwe dzięki 

wprowadzeniu założenia, że wiemy, jakiego typu jest rozkład efektywności pracy nauczycieli 

w badanej populacji. Co do zasady przyjmujemy, że jest to rozkład normalny i w przypadku 

przeprowadzonej symulacji jest to założenie zgodne z prawdą
34
. Jeśli w rzeczywistości 

rozkład efektywności pracy byłby inny od założonego przy wyliczaniu EWD, skutkowałoby  

to obciążeniem wyników. Jednocześnie warto zauważyć, że jeśli model z efektami losowymi 

byłby estymowany lokalnie, w ramach pojedynczej szkoły, to różnice w uzyskanych 

oszacowaniach, w porównaniu do modelu z efektami stałymi, byłyby bardzo niewielkie, gdyż 

nie dysponowalibyśmy w takim przypadku informacją o tym, co dzieje się w innych szkołach. 

                                                 
33

 Wyliczenie EWD, a w związku z tymi i statystyk zgodności, dla nauczycieli o wadze 0,1 w ramach modeli 

lokalnych dla wariantu z 4 oddziałami zostało pominięte. Widać, że wartości korelacji musiałyby tu być bardzo 

niewielkie. 

 
34

 Tzn. metodą generowania danych. 
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Podsumowanie 

Powyżej zaproponowany został sposób wyliczania EWD dla nauczycieli w Polsce. 

Przedstawione zostały przy tym podstawowe problemy, z którymi trzeba się zmierzyć, 

konstruując tego typu wskaźnik. Przedstawione zostały również wyniki badania 

symulacyjnego, mające na celu wstępną ocenę użyteczności zaproponowanej metody 

modelowania. Jakkolwiek do dokładnej oceny przydatności miar EWD dla nauczycieli 

konieczne będą dodatkowe badania, przede wszystkim przeprowadzenie studium na danych 

empirycznych, jednak już na tym etapie ujawnia się wiele ograniczeń w możliwości 

zastosowania tej metodologii w polskich warunkach. 

Wydaje się, że przy obecnym kształcie egzaminów zewnętrznych mogą być one 

wartościowym narzędziem głównie w odniesieniu do nauczycieli dwóch najważniejszych 

przedmiotów w gimnazjum, języka polskiego i matematyki. Jednak nawet w tym przypadku 

wiele zależy od warunków, w jakich odbywać się będzie modelowanie. Dużo trudniejsze 

będzie uzyskanie dobrych oszacowań w małych szkołach, gdzie siłą rzeczy będziemy mieć do 

czynienia z mało korzystnymi schematami krzyżowania się przydziału nauczycieli do 

oddziałów. Również występowanie segregacji, zarówno uczniów jak i nauczycieli, 

zdecydowanie obniża jakość uzyskiwanych oszacowań. 

W odniesieniu do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, które są reprezentowane w części 

matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (biologii, chemii, fizyki, geografii) 

praktyczne wykorzystanie miar EWD w zaproponowanej formie trzeba uznać za wysoce 

problematyczne. Ponieważ matematyczno-przyrodnicza część egzaminu obejmuje bardzo 

szeroki zakres dziedzin, wkład pojedynczego nauczyciela (z wyjątkiem nauczyciela 

matematyki) w wyniki egzaminacyjne uczniów jest stosunkowo niewielki. Stosując kryterium 

odsetka godzin dydaktycznych wagę nauczyciela każdego z wymienionych przedmiotów 

należałoby określić na 0,15. Wyniki przeprowadzonej symulacji wskazują, że uzyskiwane 

w takim przypadku oszacowania są po prostu niemiarodajne. Nieco lepsza jest sytuacja 

w przypadku nauczycieli historii, jednak i tu napotykamy już na spore problemy. 

Trzeba zwrócić uwagę, że dla jakości uzyskiwanych oszacowań niemałe znaczenie może 

mieć sposób modelowania. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość wyliczania EWD 

nauczycielskiego w większej skali. Daje to możliwość skorzystania z zalet modeli 

traktujących wpływ nauczycieli jako efekty losowe, które w tej sytuacji będą dawać wyraźnie 

lepsze oszacowania. Trzeba jednak pamiętać, że takie podejście wiąże się z przyjęciem 

trudnych do weryfikacji założeń co do rozkładu szacowanej cechy w populacji. Niestety, 
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biorąc pod uwagę polskie warunki, trzeba liczyć się z tym, że ewentualna implementacja 

modeli EWD nauczycielskiego będzie odbywać się bardzo lokalnie i w rozdrobnieniu. 

Na koniec warto zasygnalizować możliwość wykorzystania EWD dla nauczycieli, lub 

w ogóle związanego z nią podejścia obliczeniowego (przy zastosowaniu innych niż egzaminy 

centralne narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów), w badaniach edukacyjnych i ewaluacji 

projektów zmierzających do podnoszenia efektywności pracy nauczycieli. Może ona stanowić 

dużo bardziej wartościową niż surowe wyniki egzaminów miarę wpływu, jaki dany program, 

za pośrednictwem objętych nim nauczycieli, wywarł na osiągnięcia uczniów. Ma to również 

tę zaletę, że w sytuacji, gdy celem wyliczania EWD nie jest ocena samych nauczycieli, 

powinni oni z dużo mniejszą rezerwą podchodzić do stosowania tego rodzaju metodologii. Od 

strony badań niezwiązanych bezpośrednio z ewaluacją niezwykle cenne byłoby 

przeprowadzenie studiów analizujących powiązania pomiędzy miarami EWD dla nauczycieli 

a stosowanymi przez nich praktykami (sposobami nauczania i oceniania). W tym kontekście 

dalsze prace nad rozwojem metodologii EWD dla nauczycieli w Polsce wydają się być dobrze 

uzasadnione. 
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Aneks (1) 

Tabela 6: Wartości współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy EWD szkół z różnych lat 

w ramach poszczególnych modeli, część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego 

M1 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,395     

2007 0,374 0,447    

2008 0,280 0,344 0,414   

2009 0,314 0,326 0,410 0,395  

2010 0,246 0,297 0,377 0,316 0,364 

M2 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,396     

2007 0,377 0,449    

2008 0,280 0,344 0,415   

2009 0,314 0,325 0,411 0,394  

2010 0,245 0,296 0,377 0,314 0,362 

M3 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,348     

2007 0,322 0,409    

2008 0,205 0,286 0,362   

2009 0,252 0,268 0,364 0,335  

2010 0,155 0,218 0,314 0,243 0,306 

M4 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,347     

2007 0,318 0,413    

2008 0,209 0,289 0,358   

2009 0,248 0,271 0,361 0,336  

2010 0,161 0,226 0,312 0,240 0,308 

Tabela 7: Wartości współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy EWD szkół z różnych lat 

w ramach poszczególnych modeli, część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 

M1 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,523     

2007 0,438 0,530    

2008 0,448 0,525 0,542   

2009 0,353 0,419 0,469 0,539  

2010 0,362 0,421 0,464 0,526 0,542 

M2 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,521     

2007 0,437 0,529    

2008 0,444 0,522 0,540   

2009 0,353 0,419 0,469 0,538  

2010 0,358 0,417 0,461 0,521 0,541 

M3 2005 2006 2007 2008 2009 

2006 0,480     

2007 0,392 0,485    

2008 0,367 0,439 0,486   

2009 0,301 0,360 0,429 0,485  

2010 0,265 0,307 0,392 0,420 0,488 

M4 2005 2006 2007 2008 2009 
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2006 0,480     

2007 0,393 0,489    

2008 0,367 0,442 0,489   

2009 0,300 0,359 0,430 0,485  

2010 0,265 0,313 0,397 0,425 0,490 
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Tabela 8: Współczynniki regresji, część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego 

 

rok stała spr. spr.
2
 spr.

3
 płeć (K) 

dysl. egz. 

gimn. dysl. spr. dysl. oba E(spr.) D
2
(spr.) 

M1 2005 4,98** 0,89** 0,001** 

 

1,86** 2,46** -2,33** 0,82** 

  M2 2005 9,68** 0,26** 0,027** -0,0003** 1,86** 2,45** -2,32** 0,82** 

  M3 2005 1,48** 0,90** 0,001** 

 

1,86** 2,41** -2,41** 0,84** 0,12** 

 M4 2005 4,70** 0,88** 0,001** 

 

1,85** 2,40** -2,44** 0,86** 0,05** -0,020** 

M1 2006 7,32** 0,69** 0,004** 

 

2,31** 1,70** -2,69** 1,55** 

  M2 2006 8,25** 0,56** 0,009** -0,0001** 2,31** 1,70** -2,69** 1,55** 

  M3 2006 4,30** 0,69** 0,003** 

 

2,32** 1,66** -2,77** 1,58** 0,11** 

 M4 2006 9,77** 0,66** 0,004** 

 

2,31** 1,64** -2,83** 1,60** -0,02** -0,039** 

M1 2007 2,38** 1,28** -0,007** 

 

2,02** 2,78** -3,26** 1,12** 

  M2 2007 8,41** 0,36** 0,036** -0,0006** 2,01** 2,78** -3,26** 1,10** 

  M3 2007 -0,56** 1,29** -0,007** 

 

2,02** 2,71** -3,38** 1,18** 0,12** 

 M4 2007 1,90** 1,27** -0,007** 

 

2,02** 2,71** -3,41** 1,19** 0,07** -0,020** 

M1 2008 5,76** 0,54** 0,008** 

 

2,78** 2,53** -3,37** 0,62** 

  M2 2008 4,56** 0,71** 0,001 0,0001** 2,78** 2,53** -3,37** 0,62** 

  M3 2008 -0,45* 0,56** 0,007** 

 

2,78** 2,40** -3,52** 0,71** 0,21** 

 M4 2008 -1,70** 0,56** 0,007** 

 

2,79** 2,40** -3,51** 0,71** 0,24** 0,006** 

M1 2009 9,03** 0,95** -0,004** 

 

3,19** 2,15** -2,61** 0,96** 

  M2 2009 7,59** 1,17** -0,014** 0,0001** 3,18** 2,16** -2,61** 0,96** 

  M3 2009 6,12** 0,95** -0,005** 

 

3,19** 2,09** -2,70** 1,01** 0,12** 

 M4 2009 7,79** 0,95** -0,004** 

 

3,18** 2,08** -2,71** 1,01** 0,08** -0,012** 

M1 2010 7,08** 0,92** -0,003** 

 

1,45** 1,88** -2,42** 0,76** 

  M2 2010 4,50** 1,30** -0,019** 0,0002** 1,44** 1,89** -2,42** 0,76** 

  M3 2010 2,42** 0,94** -0,003** 

 

1,46** 1,77** -2,52** 0,83** 0,18** 

 M4 2010 2,33** 0,94** -0,003** 

 

1,46** 1,77** -2,52** 0,82** 0,18** 0,001 

Współczynniki istotne na poziomie istotności: * - 0,05; ** - 0,01. 
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Tabela 9: Współczynniki regresji, część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 

 

rok stała spr. spr.
2
 spr.

3
 płeć (K) 

dysl. egz. 

gimn. dysl. spr. dysl. oba E(spr.) D
2
(spr.) 

M1 2005 18,66** -0,96** 0,038** 

 

-1,93** 1,77** -1,88** -0,26* 

  M2 2005 11,81** -0,040 0,001 0,0005** -1,94** 1,78** -1,90** -0,25* 

  M3 2005 14,71** -0,96** 0,038** 

 

-1,93** 1,72** -1,98** -0,25* 0,14** 

 M4 2005 15,69** -0,96** 0,038** 

 

-1,93** 1,72** -1,99** -0,24* 0,11** -0,006** 

M1 2006 14,47** -0,65** 0,034** 

 

-1,99** 2,27** -2,42** 0,49** 

  M2 2006 10,41** -0,11** 0,011** 0,0003** -2,00** 2,27** -2,42** 0,50** 

  M3 2006 10,52** -0,65** 0,033** 

 

-1,99** 2,21** -2,52** 0,53** 0,14** 

 M4 2006 19,43** -0,69** 0,034** 

 

-1,99** 2,19** -2,61** 0,55** -0,06** -0,063** 

M1 2007 15,46** -0,31** 0,027** 

 

-3,05** 2,24** -2,17** -0,18* 

  M2 2007 14,56** -0,17** 0,020** 0,0001** -3,05** 2,24** -2,17** -0,18* 

  M3 2007 12,43** -0,30** 0,026** 

 

-3,05** 2,17** -2,29** -0,12 0,12** 

 M4 2007 12,88** -0,30** 0,026** 

 

-3,05** 2,17** -2,29** -0,12 0,11** -0,004** 

M1 2008 17,74** -0,68** 0,033** 

 

-1,54** 2,51** -3,13** -0,16 

  M2 2008 6,94** 0,79** -0,028** 0,0008** -1,57** 2,51** -3,14** -0,14 

  M3 2008 8,94** -0,66** 0,032** 

 

-1,54** 2,33** -3,34** -0,03 0,30** 

 M4 2008 11,77** -0,67** 0,032** 

 

-1,55** 2,33** -3,36** -0,02 0,23** -0,014** 

M1 2009 10,55** 0,06** 0,020** 

 

-0,89** 2,10** -2,54** 0,09 

  M2 2009 10,76** 0,020 0,022** 0,0000 -0,89** 2,10** -2,54** 0,09 

  M3 2009 7,32** 0,06** 0,020** 

 

-0,89** 2,02** -2,64** 0,14 0,13** 

 M4 2009 8,89** 0,06** 0,020** 

 

-0,89** 2,02** -2,65** 0,14 0,10** -0,011** 

M1 2010 11,98** -0,17** 0,023** 

 

-2,18** 2,07** -2,03** -0,10 

  M2 2010 6,71** 0,60** -0,011** 0,0005** -2,19** 2,07** -2,04** -0,09 

  M3 2010 5,73** -0,16** 0,022** 

 

-2,17** 1,91** -2,16** -0,01 0,24** 

 M4 2010 7,49** -0,16** 0,022** 

 

-2,17** 1,90** -2,19** 0,00 0,20** -0,012** 

Współczynniki istotne na poziomie istotności: * - 0,05; ** - 0,01. 
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Aneks do rozdziału 5. 

Tabela 10. Odsetki szkół, w których dało się wyliczyć EWD dla nauczycieli o danej wadze w ramach modeli lokalnych 

 

parametry test 20 pytań test 30 pytań test 50 pytań 

 l. odz. 

l. odz/ 

naucz. 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

DN=0,46 lub DN=0,41 DN=0,74 lub DN=0,66 DN=0,91 lub DN=0,82 

lp. naucz 0.6 naucz 0.3 naucz 0.1 naucz 0.6 naucz 0.3 naucz 0.1 naucz 0.6 naucz 0.3 naucz 0.1 
1 6 2, 3, 3 5 0,05 0 0 1 1 83,9% 1 1 83,5% 1 1 83,6% 
2 6 2, 3, 3 5 0,05 0 0,2 1 1 83,8% 1 1 83,7% 1 1 84,4% 

3 6 2, 3, 3 5 0,05 0,3 0 1 1 84,0% 1 1 84,0% 1 1 84,3% 

4 6 2, 3, 3 5 0,05 0,3 0,2 1 1 83,9% 1 1 84,2% 1 1 84,0% 

5 6 2, 3, 3 5 0,15 0 0 1 1 84,2% 1 1 83,7% 1 1 83,8% 
6 6 2, 3, 3 5 0,15 0 0,2 1 1 83,9% 1 1 83,8% 1 1 83,9% 

7 6 2, 3, 3 5 0,15 0,3 0 1 1 83,5% 1 1 84,0% 1 1 84,1% 

8 6 2, 3, 3 5 0,15 0,3 0,2 1 1 84,0% 1 1 83,9% 1 1 84,4% 

9 6 2, 3, 3 2 0,05 0 0 1 1 84,4% 1 1 83,9% 1 1 84,0% 

10 6 2, 3, 3 2 0,05 0 0,2 1 1 84,0% 1 1 83,6% 1 1 84,4% 

11 6 2, 3, 3 2 0,05 0,3 0 1 1 84,0% 1 1 83,9% 1 1 83,8% 

12 6 2, 3, 3 2 0,05 0,3 0,2 1 1 84,1% 1 1 83,6% 1 1 84,0% 

13 6 2, 3, 3 2 0,15 0 0 1 1 83,7% 1 1 84,2% 1 1 83,8% 

14 6 2, 3, 3 2 0,15 0 0,2 1 1 84,1% 1 1 84,0% 1 1 83,9% 

15 6 2, 3, 3 2 0,15 0,3 0 1 1 84,1% 1 1 83,8% 1 1 84,0% 
16 6 2, 3, 3 2 0,15 0,3 0,2 1 1 84,1% 1 1 84,0% 1 1 84,1% 

17 4 2, 3, 4 5 0,05 0 0 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 18 4 2, 3, 4 5 0,05 0 0,2 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 19 4 2, 3, 4 5 0,05 0,3 0 1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 20 4 2, 3, 4 5 0,05 0,3 0,2 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 21 4 2, 3, 4 5 0,15 0 0 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 22 4 2, 3, 4 5 0,15 0 0,2 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 23 4 2, 3, 4 5 0,15 0,3 0 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 24 4 2, 3, 4 5 0,15 0,3 0,2 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 25 4 2, 3, 4 2 0,05 0 0 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 26 4 2, 3, 4 2 0,05 0 0,2 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 27 4 2, 3, 4 2 0,05 0,3 0 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 28 4 2, 3, 4 2 0,05 0,3 0,2 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 29 4 2, 3, 4 2 0,15 0 0 1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 30 4 2, 3, 4 2 0,15 0 0,2 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 31 4 2, 3, 4 2 0,15 0,3 0 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 32 4 2, 3, 4 2 0,15 0,3 0,2 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 33 2 1, 2, 2 5 0,05 0 0 1 

  
1 

  
1 

  34 2 1, 2, 2 5 0,05 0 0,2 1 

  

1 

  

1 

  35 2 1, 2, 2 5 0,05 0,3 0 1 

  

1 

  

1 

  36 2 1, 2, 2 5 0,05 0,3 0,2 1 

  

1 

  

1 

  37 2 1, 2, 2 5 0,15 0 0 1 

  

1 

  

1 
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38 2 1, 2, 2 5 0,15 0 0,2 1 
  

1 
  

1 
  39 2 1, 2, 2 5 0,15 0,3 0 1 

  
1 

  
1 

  40 2 1, 2, 2 5 0,15 0,3 0,2 1 

  

1 

  

1 

  41 2 1, 2, 2 2 0,05 0 0 1 

  

1 

  

1 

  42 2 1, 2, 2 2 0,05 0 0,2 1 

  

1 

  

1 

  43 2 1, 2, 2 2 0,05 0,3 0 1 
  

1 
  

1 
  44 2 1, 2, 2 2 0,05 0,3 0,2 1 

  

1 

  

1 

  45 2 1, 2, 2 2 0,15 0 0 1 

  

1 

  

1 

  46 2 1, 2, 2 2 0,15 0 0,2 1 

  

1 

  

1 

  47 2 1, 2, 2 2 0,15 0,3 0 1 

  

1 

  

1 

  48 2 1, 2, 2 2 0,15 0,3 0,2 1 
  

1 
  

1 
   

Tabela 11. Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności pracy nauczycieli: warianty 

z testem o długości 20 pytań (rzetelność  0,78) i sumą D
2

N + D
2

ELN=0,25 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 20 testy ∞ testy 20 testy 20 testy ∞ testy 20 testy 20 testy ∞ testy 20 

1 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0 0,861 0,944 0,689 0,623 0,778 0,471 0,260 0,571 0,195 
2 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0,2 0,823 0,951 0,595 0,624 0,821 0,391 0,311 0,575 0,159 

3 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0 0,811 0,944 0,639 0,564 0,779 0,417 0,221 0,573 0,165 

4 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,779 0,951 0,547 0,578 0,820 0,345 0,289 0,574 0,134 

5 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0 0,847 0,944 0,689 0,613 0,778 0,470 0,263 0,574 0,199 

6 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0,2 0,810 0,952 0,593 0,612 0,822 0,394 0,302 0,575 0,162 

7 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0 0,784 0,943 0,641 0,534 0,777 0,411 0,210 0,571 0,166 

8 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,752 0,952 0,546 0,554 0,823 0,342 0,271 0,575 0,129 

9 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0 0,844 0,937 0,662 0,599 0,761 0,438 0,244 0,497 0,179 

10 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0,2 0,808 0,946 0,569 0,599 0,804 0,357 0,299 0,513 0,141 

11 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0 0,788 0,937 0,609 0,538 0,764 0,380 0,198 0,495 0,143 
12 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,760 0,946 0,517 0,557 0,805 0,311 0,284 0,516 0,117 

13 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0 0,827 0,938 0,664 0,585 0,761 0,436 0,242 0,498 0,181 

14 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0,2 0,792 0,947 0,570 0,589 0,808 0,364 0,296 0,516 0,147 

15 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0 0,759 0,937 0,611 0,506 0,759 0,380 0,199 0,499 0,154 
16 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,730 0,946 0,517 0,530 0,805 0,316 0,267 0,511 0,115 

17 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0 0,853 0,934 0,628 0,549 0,754 0,457 0,188 0,208 

 18 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0,2 0,834 0,905 0,549 0,562 0,739 0,383 0,415 0,440 

 19 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0 0,804 0,935 0,592 0,483 0,757 0,397 0,183 0,207 
 20 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,790 0,902 0,514 0,515 0,739 0,333 0,405 0,445 

 21 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0 0,836 0,936 0,634 0,545 0,756 0,460 0,176 0,201 

 22 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0,2 0,819 0,904 0,550 0,557 0,740 0,387 0,406 0,444 

 23 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0 0,777 0,937 0,596 0,460 0,757 0,399 0,157 0,199 

 24 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,764 0,906 0,519 0,485 0,737 0,325 0,389 0,449 
 25 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0 0,833 0,930 0,613 0,520 0,733 0,423 0,189 0,211 
 26 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0,2 0,815 0,898 0,527 0,540 0,719 0,352 0,420 0,450 

 27 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0 0,781 0,930 0,576 0,454 0,734 0,367 0,170 0,205 
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28 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,773 0,899 0,497 0,490 0,716 0,300 0,406 0,451 
 29 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0 0,818 0,930 0,614 0,514 0,733 0,426 0,165 0,195 
 30 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0,2 0,799 0,899 0,529 0,528 0,718 0,352 0,406 0,451 

 31 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0 0,746 0,931 0,575 0,433 0,734 0,368 0,157 0,204 

 32 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,737 0,899 0,492 0,464 0,715 0,297 0,374 0,448 

 33 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0 0,789 0,900 0,611 

      34 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0,2 0,783 0,883 0,530 
      35 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0 0,717 0,900 0,569 

      36 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,719 0,881 0,488 

      37 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0 0,777 0,900 0,611 

      38 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0,2 0,770 0,883 0,531 
      39 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0 0,695 0,902 0,573 
      40 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,687 0,878 0,483 

      41 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0 0,768 0,896 0,591 

      42 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0,2 0,756 0,874 0,504 

      43 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0 0,689 0,894 0,547 
      44 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,689 0,875 0,466 

      45 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0 0,753 0,895 0,591 

      46 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0,2 0,742 0,875 0,504 

      47 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0 0,661 0,895 0,544 

      48 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,659 0,874 0,462 
       

Tabela 12. Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności pracy nauczycieli: warianty 

z testem o długości 30 pytań (rzetelność  0,84) i sumą D
2

N + D
2

ELN=0,65 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 30 testy ∞ testy 30 testy 30 testy ∞ testy 30 testy 30 testy ∞ testy 30 

1 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0 0,916 0,944 0,769 0,711 0,776 0,596 0,368 0,569 0,328 
2 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0,2 0,873 0,951 0,681 0,695 0,819 0,513 0,380 0,575 0,274 

3 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0 0,900 0,945 0,756 0,680 0,778 0,569 0,324 0,573 0,291 

4 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,856 0,951 0,661 0,677 0,825 0,495 0,346 0,571 0,235 

5 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0 0,911 0,943 0,768 0,708 0,775 0,600 0,377 0,577 0,341 

6 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0,2 0,870 0,951 0,681 0,698 0,820 0,520 0,381 0,573 0,277 

7 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0 0,889 0,944 0,754 0,675 0,781 0,570 0,321 0,572 0,301 

8 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,847 0,951 0,660 0,660 0,820 0,486 0,345 0,575 0,240 

9 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0 0,906 0,937 0,753 0,690 0,757 0,567 0,343 0,498 0,300 

10 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0,2 0,863 0,946 0,662 0,681 0,804 0,488 0,356 0,511 0,235 

11 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0 0,887 0,937 0,735 0,664 0,762 0,542 0,307 0,500 0,267 

12 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,847 0,946 0,645 0,655 0,806 0,457 0,331 0,515 0,206 

13 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0 0,901 0,938 0,752 0,689 0,762 0,571 0,339 0,493 0,288 

14 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0,2 0,858 0,946 0,660 0,678 0,805 0,488 0,355 0,511 0,237 

15 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0 0,876 0,938 0,734 0,642 0,757 0,529 0,293 0,496 0,259 
16 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,835 0,946 0,640 0,645 0,808 0,459 0,328 0,519 0,210 

17 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0 0,908 0,935 0,676 0,668 0,755 0,595 0,201 0,205 
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18 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0,2 0,882 0,905 0,606 0,655 0,737 0,511 0,446 0,453 
 19 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0 0,892 0,936 0,670 0,629 0,757 0,561 0,183 0,191 
 20 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,864 0,902 0,588 0,617 0,736 0,474 0,432 0,445 

 21 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0 0,903 0,936 0,682 0,664 0,755 0,587 0,198 0,205 

 22 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0,2 0,879 0,907 0,606 0,659 0,740 0,515 0,441 0,451 

 23 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0 0,882 0,935 0,669 0,617 0,756 0,563 0,188 0,204 
 24 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,855 0,902 0,588 0,615 0,739 0,480 0,427 0,444 

 25 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0 0,899 0,930 0,670 0,640 0,734 0,562 0,197 0,208 

 26 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0,2 0,870 0,898 0,591 0,634 0,718 0,480 0,444 0,452 

 27 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0 0,880 0,930 0,658 0,601 0,737 0,529 0,192 0,200 

 28 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,857 0,899 0,581 0,596 0,714 0,444 0,432 0,450 
 29 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0 0,892 0,930 0,670 0,636 0,731 0,561 0,195 0,208 
 30 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0,2 0,867 0,899 0,592 0,629 0,714 0,478 0,434 0,446 

 31 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0 0,869 0,929 0,661 0,586 0,733 0,532 0,188 0,204 

 32 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,848 0,900 0,582 0,587 0,718 0,446 0,437 0,458 
 33 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0 0,865 0,900 0,672 

      34 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0,2 0,846 0,879 0,590 

      35 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0 0,840 0,900 0,657 

      36 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,826 0,882 0,581 

      37 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0 0,863 0,902 0,671 

      38 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0,2 0,845 0,880 0,592 
      39 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0 0,829 0,902 0,658 

      40 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,814 0,882 0,581 

      41 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0 0,851 0,893 0,657 

      42 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0,2 0,835 0,874 0,579 
      43 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0 0,823 0,894 0,642 

      44 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,812 0,876 0,568 

      45 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0 0,845 0,891 0,656 

      46 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0,2 0,834 0,877 0,583 
      47 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0 0,810 0,894 0,643 
      48 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,796 0,874 0,564 

       

Tabela 13. Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności pracy nauczycieli: warianty 

z testem o długości 50 pytań (rzetelność  0,89) i sumą D
2

N + D
2

ELN=1 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 50 testy ∞ testy 50 testy 50 testy ∞ testy 50 testy 50 testy ∞ testy 50 

1 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0 0,930 0,943 0,790 0,742 0,774 0,642 0,451 0,573 0,435 

2 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0,2 0,886 0,952 0,704 0,732 0,823 0,569 0,428 0,570 0,350 

3 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0 0,924 0,944 0,784 0,730 0,777 0,631 0,410 0,577 0,394 

4 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,878 0,951 0,695 0,712 0,820 0,549 0,407 0,576 0,326 

5 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0 0,929 0,944 0,793 0,747 0,780 0,645 0,441 0,567 0,424 
6 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0,2 0,884 0,952 0,703 0,724 0,820 0,563 0,434 0,576 0,357 

7 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0 0,920 0,944 0,783 0,723 0,776 0,629 0,404 0,573 0,395 
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8 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,875 0,951 0,694 0,710 0,822 0,549 0,392 0,573 0,316 

9 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0 0,922 0,937 0,777 0,729 0,763 0,616 0,396 0,491 0,362 
10 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0,2 0,879 0,946 0,690 0,707 0,805 0,532 0,406 0,518 0,307 

11 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0 0,916 0,938 0,770 0,711 0,759 0,603 0,377 0,499 0,352 

12 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,872 0,947 0,682 0,697 0,807 0,522 0,381 0,515 0,279 

13 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0 0,921 0,938 0,779 0,729 0,764 0,619 0,406 0,497 0,373 

14 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0,2 0,876 0,946 0,689 0,713 0,809 0,541 0,400 0,515 0,305 

15 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0 0,912 0,938 0,770 0,705 0,760 0,602 0,365 0,497 0,345 

16 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,867 0,946 0,679 0,691 0,805 0,522 0,366 0,507 0,270 

17 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0 0,923 0,935 0,694 0,710 0,753 0,640 0,201 0,201 

 18 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0,2 0,893 0,904 0,617 0,699 0,741 0,565 0,449 0,452 
 19 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0 0,918 0,936 0,690 0,691 0,755 0,626 0,206 0,209 
 20 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,890 0,907 0,616 0,674 0,735 0,541 0,442 0,448 

 21 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0 0,920 0,934 0,692 0,711 0,754 0,644 0,200 0,202 

 22 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0,2 0,889 0,902 0,613 0,695 0,737 0,561 0,445 0,450 

 23 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0 0,914 0,936 0,692 0,687 0,756 0,626 0,204 0,206 
 24 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,884 0,904 0,611 0,670 0,737 0,539 0,435 0,442 

 25 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0 0,916 0,930 0,688 0,686 0,733 0,616 0,201 0,199 

 26 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0,2 0,886 0,898 0,608 0,674 0,717 0,533 0,442 0,446 

 27 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0 0,909 0,930 0,681 0,667 0,733 0,600 0,205 0,210 

 28 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,881 0,899 0,604 0,658 0,719 0,518 0,439 0,445 
 29 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0 0,913 0,930 0,685 0,687 0,734 0,617 0,201 0,203 
 30 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0,2 0,887 0,901 0,613 0,674 0,718 0,532 0,440 0,445 

 31 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0 0,904 0,930 0,681 0,663 0,735 0,603 0,199 0,205 

 32 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,878 0,900 0,605 0,650 0,718 0,512 0,434 0,442 
 33 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0 0,885 0,901 0,690 

      34 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0,2 0,866 0,882 0,610 

      35 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0 0,877 0,902 0,685 

      36 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,857 0,882 0,605 
      37 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0 0,883 0,900 0,691 
      38 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0,2 0,867 0,884 0,615 

      39 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0 0,869 0,901 0,684 

      40 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,853 0,882 0,607 

      41 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0 0,877 0,895 0,682 

      42 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0,2 0,861 0,878 0,605 
      43 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0 0,866 0,894 0,678 

      44 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,846 0,874 0,593 

      45 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0 0,875 0,895 0,680 

      46 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0,2 0,854 0,874 0,600 
      47 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0 0,859 0,894 0,673 

      48 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,843 0,877 0,596 

       

Tabela 14. Współczynniki korelacji rangowejb Kendalla pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności pracy nauczycieli: 

warianty z testem o długości 20 pytań (rzetelność  0,78) i sumą D
2

N + D
2

ELN=0,25 
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lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 20 testy ∞ testy 20 testy 20 testy ∞ testy 20 testy 20 testy ∞ testy 20 

1 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0 0,660 0,785 0,488 0,429 0,569 0,318 0,166 0,384 0,131 
2 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0,2 0,616 0,801 0,409 0,430 0,615 0,261 0,202 0,389 0,106 

3 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0 0,602 0,785 0,445 0,380 0,568 0,279 0,142 0,387 0,111 

4 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,570 0,801 0,372 0,394 0,614 0,230 0,187 0,389 0,090 

5 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0 0,642 0,786 0,488 0,419 0,567 0,317 0,169 0,387 0,133 

6 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0,2 0,602 0,803 0,408 0,420 0,615 0,262 0,194 0,390 0,108 

7 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0 0,573 0,784 0,447 0,359 0,567 0,277 0,133 0,384 0,110 

8 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,543 0,802 0,372 0,375 0,616 0,229 0,176 0,390 0,087 

9 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0 0,639 0,774 0,465 0,409 0,550 0,294 0,154 0,328 0,119 

10 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0,2 0,600 0,789 0,388 0,409 0,593 0,237 0,195 0,343 0,093 

11 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0 0,577 0,773 0,422 0,362 0,555 0,254 0,126 0,327 0,095 
12 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,551 0,790 0,351 0,378 0,596 0,206 0,185 0,346 0,079 

13 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0 0,620 0,775 0,466 0,397 0,550 0,293 0,156 0,329 0,121 

14 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0,2 0,583 0,792 0,390 0,400 0,599 0,241 0,192 0,345 0,098 

15 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0 0,548 0,773 0,424 0,338 0,549 0,254 0,127 0,329 0,104 
16 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,522 0,790 0,351 0,357 0,596 0,210 0,174 0,342 0,078 

17 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0 0,651 0,768 0,432 0,369 0,543 0,302 0,119 0,132 

 18 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0,2 0,630 0,721 0,371 0,380 0,530 0,250 0,273 0,290 

 19 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0 0,595 0,770 0,404 0,323 0,547 0,262 0,119 0,133 

 20 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,580 0,716 0,343 0,345 0,529 0,215 0,266 0,294 
 21 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0 0,630 0,771 0,437 0,367 0,546 0,304 0,112 0,130 
 22 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0,2 0,611 0,719 0,371 0,378 0,530 0,254 0,265 0,293 

 23 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0 0,566 0,772 0,405 0,305 0,547 0,262 0,100 0,128 

 24 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,554 0,722 0,347 0,324 0,527 0,211 0,254 0,296 
 25 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0 0,627 0,760 0,420 0,349 0,524 0,279 0,118 0,132 
 26 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0,2 0,608 0,710 0,354 0,364 0,512 0,230 0,275 0,296 

 27 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0 0,570 0,761 0,390 0,299 0,525 0,238 0,108 0,131 

 28 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,563 0,711 0,331 0,325 0,507 0,193 0,266 0,298 
 29 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0 0,609 0,760 0,422 0,343 0,524 0,280 0,105 0,125 
 30 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0,2 0,589 0,711 0,356 0,355 0,511 0,230 0,266 0,298 

 31 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0 0,536 0,762 0,390 0,286 0,525 0,241 0,101 0,131 

 32 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,529 0,712 0,328 0,309 0,507 0,193 0,243 0,295 

 33 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0 0,580 0,713 0,419 

      34 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0,2 0,574 0,690 0,357 
      35 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0 0,508 0,713 0,385 

      36 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,512 0,687 0,325 

      37 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0 0,568 0,713 0,418 

      38 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0,2 0,561 0,689 0,357 
      39 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0 0,488 0,716 0,389 
      40 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,484 0,684 0,322 

      41 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0 0,558 0,707 0,402 

      42 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0,2 0,546 0,676 0,335 

      43 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0 0,483 0,705 0,368 
      44 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,484 0,678 0,309 
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45 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0 0,542 0,705 0,403 
      46 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0,2 0,533 0,678 0,337 

      47 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0 0,461 0,706 0,367 

      48 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,459 0,677 0,306 

       

Tabela 15. Średnie wartości współczynniki korelacji rangowejb Kendalla pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności 

pracy nauczycieli wyliczanymi oddzielnie w ramach każdej ze szkół: warianty z testem o długości 30 pytań (rzetelność  0,84) i sumą 

D
2

N + D
2

ELN=0,65 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 30 testy ∞ testy 30 testy 30 testy ∞ testy 30 testy 30 testy ∞ testy 30 

1 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0 0,738 0,785 0,561 0,504 0,565 0,409 0,238 0,383 0,220 

2 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0,2 0,679 0,801 0,480 0,491 0,610 0,346 0,247 0,389 0,182 

3 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0 0,713 0,787 0,547 0,477 0,568 0,388 0,210 0,387 0,196 

4 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,657 0,801 0,464 0,476 0,617 0,333 0,226 0,386 0,156 

5 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0 0,729 0,784 0,561 0,500 0,564 0,412 0,244 0,388 0,228 

6 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0,2 0,676 0,801 0,480 0,493 0,612 0,351 0,251 0,389 0,185 

7 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0 0,698 0,786 0,548 0,473 0,571 0,390 0,207 0,384 0,200 
8 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,646 0,801 0,461 0,460 0,611 0,326 0,226 0,390 0,160 

9 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0 0,722 0,774 0,546 0,486 0,548 0,388 0,220 0,329 0,199 

10 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0,2 0,665 0,789 0,463 0,478 0,595 0,327 0,232 0,341 0,158 

11 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0 0,695 0,774 0,529 0,462 0,551 0,368 0,198 0,331 0,179 

12 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,645 0,790 0,448 0,456 0,597 0,305 0,216 0,345 0,138 

13 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0 0,714 0,774 0,544 0,483 0,551 0,389 0,219 0,327 0,193 

14 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0,2 0,660 0,790 0,462 0,475 0,595 0,327 0,231 0,341 0,158 

15 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0 0,679 0,774 0,528 0,444 0,548 0,360 0,188 0,327 0,174 
16 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,631 0,788 0,445 0,449 0,599 0,307 0,214 0,347 0,139 

17 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0 0,725 0,769 0,474 0,466 0,545 0,406 0,129 0,131   

18 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0,2 0,691 0,721 0,414 0,458 0,529 0,343 0,295 0,301   

19 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0 0,701 0,770 0,467 0,434 0,547 0,380 0,117 0,121   

20 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,666 0,715 0,401 0,427 0,527 0,316 0,284 0,292   

21 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0 0,718 0,770 0,478 0,462 0,544 0,400 0,127 0,131   
22 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0,2 0,687 0,723 0,416 0,459 0,531 0,345 0,291 0,298   

23 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0 0,687 0,770 0,468 0,423 0,545 0,381 0,121 0,132   

24 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,656 0,716 0,400 0,425 0,531 0,319 0,281 0,294   

25 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0 0,711 0,759 0,467 0,442 0,524 0,381 0,127 0,135   
26 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0,2 0,675 0,710 0,404 0,438 0,510 0,319 0,293 0,299   

27 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0 0,685 0,760 0,458 0,409 0,527 0,354 0,122 0,128   

28 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,657 0,712 0,394 0,407 0,507 0,293 0,285 0,297   

29 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0 0,702 0,761 0,468 0,439 0,523 0,379 0,126 0,133   

30 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0,2 0,670 0,712 0,404 0,434 0,507 0,317 0,287 0,296   

31 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0 0,670 0,759 0,460 0,399 0,524 0,357 0,121 0,131   
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32 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,645 0,713 0,396 0,402 0,510 0,294 0,286 0,301   

33 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0 0,666 0,713 0,470 
      34 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0,2 0,645 0,683 0,402 

      35 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0 0,633 0,712 0,457 

      36 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,620 0,688 0,394 

      37 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0 0,663 0,716 0,470 

      38 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0,2 0,644 0,686 0,404 
      39 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0 0,621 0,715 0,457 

      40 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,608 0,688 0,396 

      41 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0 0,648 0,703 0,457 

      42 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0,2 0,632 0,678 0,394 
      43 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0 0,614 0,704 0,444 
      44 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,604 0,680 0,385 

      45 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0 0,641 0,701 0,456 

      46 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0,2 0,630 0,680 0,397 

      47 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0 0,599 0,704 0,445 
      48 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,588 0,678 0,383 

       

Tabela 16. Średnie wartości współczynniki korelacji rangowejb Kendalla pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności 

pracy nauczycieli wyliczanymi oddzielnie w ramach każdej ze szkół: warianty z testem o długości 50 pytań (rzetelność  0,89) i sumą 

D
2

N + D
2

ELN=1 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 50 testy ∞ testy 50 testy 50 testy ∞ testy 50 testy 50 testy ∞ testy 50 

1 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0 0,762 0,785 0,582 0,532 0,563 0,444 0,296 0,386 0,293 
2 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0,2 0,698 0,802 0,500 0,524 0,616 0,387 0,281 0,386 0,233 

3 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0 0,751 0,786 0,576 0,521 0,566 0,437 0,269 0,389 0,266 

4 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,687 0,801 0,492 0,507 0,613 0,372 0,267 0,391 0,218 

5 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0 0,759 0,786 0,585 0,538 0,570 0,447 0,289 0,381 0,286 

6 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0,2 0,695 0,802 0,500 0,518 0,613 0,382 0,285 0,390 0,238 

7 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0 0,744 0,785 0,576 0,516 0,567 0,435 0,264 0,385 0,266 

8 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,683 0,801 0,492 0,505 0,615 0,373 0,257 0,388 0,212 

9 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0 0,749 0,773 0,569 0,521 0,553 0,425 0,257 0,324 0,242 

10 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0,2 0,687 0,790 0,487 0,501 0,595 0,358 0,267 0,347 0,205 

11 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0 0,738 0,775 0,562 0,503 0,548 0,413 0,244 0,331 0,236 

12 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,677 0,791 0,480 0,493 0,598 0,352 0,250 0,345 0,187 

13 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0 0,746 0,775 0,570 0,521 0,554 0,428 0,264 0,328 0,250 

14 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0,2 0,683 0,791 0,486 0,508 0,600 0,366 0,263 0,345 0,204 

15 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0 0,731 0,773 0,562 0,500 0,551 0,414 0,236 0,329 0,232 
16 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,672 0,790 0,478 0,487 0,596 0,351 0,239 0,339 0,181 

17 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0 0,751 0,770 0,490 0,502 0,542 0,442 0,131 0,132   

18 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0,2 0,706 0,718 0,424 0,495 0,531 0,383 0,297 0,299   

19 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0 0,742 0,771 0,485 0,486 0,544 0,431 0,133 0,136   
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20 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,702 0,723 0,423 0,473 0,526 0,364 0,292 0,296   

21 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0 0,744 0,768 0,487 0,505 0,545 0,448 0,127 0,129   
22 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0,2 0,702 0,716 0,422 0,492 0,527 0,381 0,293 0,296   

23 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0 0,734 0,772 0,488 0,483 0,546 0,432 0,133 0,135   

24 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,694 0,719 0,420 0,471 0,527 0,364 0,286 0,291   

25 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0 0,737 0,760 0,483 0,482 0,524 0,423 0,127 0,126   

26 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0,2 0,697 0,711 0,417 0,473 0,509 0,359 0,292 0,295   

27 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0 0,725 0,759 0,477 0,465 0,523 0,409 0,130 0,134   

28 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,689 0,712 0,414 0,459 0,510 0,347 0,290 0,294   

29 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0 0,733 0,759 0,481 0,482 0,525 0,423 0,129 0,130   

30 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0,2 0,699 0,715 0,421 0,470 0,509 0,356 0,289 0,293   

31 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0 0,720 0,760 0,478 0,462 0,527 0,413 0,127 0,134   
32 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,685 0,713 0,414 0,454 0,511 0,344 0,285 0,291   

33 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0 0,692 0,714 0,486 

      34 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0,2 0,671 0,687 0,419 

      35 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0 0,681 0,716 0,480 
      36 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,659 0,688 0,415 

      37 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0 0,690 0,713 0,486 

      38 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0,2 0,673 0,691 0,423 

      39 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0 0,670 0,714 0,480 

      40 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,654 0,687 0,416 
      41 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0 0,683 0,707 0,479 
      42 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0,2 0,662 0,682 0,415 

      43 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0 0,666 0,705 0,475 

      44 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,644 0,677 0,404 
      45 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0 0,680 0,706 0,477 

      46 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0,2 0,655 0,676 0,411 

      47 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0 0,657 0,704 0,471 

      48 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,642 0,681 0,409 
       

Tabela 17. Średnie wartości współczynniki korelacji rangowejb Kendalla pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności 

pracy nauczycieli wyliczanymi oddzielnie w ramach każdej ze szkół: warianty z testem o długości 20 pytań (rzetelność  0,78) i sumą 

D
2

N + D
2

ELN=0,25 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 20 testy ∞ testy 20 testy 20 testy ∞ testy 20 testy 20 testy ∞ testy 20 

1 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0 0,718 0,923 0,650 0,531 0,859 0,487 0,531 0,859 0,487 

2 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0,2 0,701 0,919 0,622 0,512 0,843 0,452 0,512 0,843 0,452 

3 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0 0,644 0,924 0,590 0,456 0,860 0,419 0,456 0,860 0,419 
4 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,610 0,916 0,550 0,429 0,845 0,390 0,429 0,845 0,390 

5 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0 0,719 0,924 0,652 0,542 0,857 0,486 0,542 0,857 0,486 

6 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0,2 0,699 0,918 0,619 0,505 0,840 0,445 0,505 0,840 0,445 

7 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0 0,633 0,926 0,588 0,447 0,857 0,414 0,447 0,857 0,414 
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8 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,601 0,917 0,554 0,410 0,845 0,386 0,410 0,845 0,386 

9 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0 0,694 0,894 0,617 0,502 0,796 0,445 0,502 0,796 0,445 
10 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0,2 0,666 0,881 0,580 0,472 0,781 0,408 0,472 0,781 0,408 

11 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0 0,618 0,889 0,553 0,432 0,804 0,387 0,432 0,804 0,387 

12 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,589 0,882 0,520 0,389 0,781 0,341 0,389 0,781 0,341 

13 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0 0,692 0,891 0,615 0,501 0,791 0,443 0,501 0,791 0,443 

14 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0,2 0,667 0,882 0,586 0,469 0,774 0,406 0,469 0,774 0,406 

15 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0 0,604 0,892 0,552 0,404 0,796 0,378 0,404 0,796 0,378 

16 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,575 0,884 0,519 0,380 0,780 0,353 0,380 0,780 0,353 

17 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0 0,726 0,940 0,701 0,464 0,854 0,444 

   18 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0,2 0,702 0,931 0,670 0,427 0,840 0,416 
   19 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0 0,652 0,938 0,642 0,389 0,862 0,384 
   20 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,627 0,934 0,609 0,349 0,844 0,344 

   21 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0 0,726 0,942 0,702 0,470 0,858 0,453 

   22 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0,2 0,704 0,933 0,678 0,442 0,839 0,422 

   23 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0 0,630 0,940 0,633 0,377 0,859 0,393 
   24 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,611 0,932 0,607 0,336 0,846 0,343 

   25 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0 0,703 0,904 0,667 0,435 0,785 0,409 

   26 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0,2 0,668 0,894 0,631 0,391 0,757 0,374 

   27 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0 0,617 0,900 0,599 0,358 0,782 0,352 

   28 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,599 0,892 0,582 0,320 0,759 0,314 
   29 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0 0,702 0,903 0,666 0,433 0,788 0,415 
   30 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0,2 0,670 0,892 0,629 0,404 0,763 0,382 

   31 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0 0,603 0,903 0,601 0,344 0,788 0,349 

   32 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,573 0,898 0,565 0,313 0,759 0,321 
   33 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0 0,662 0,927 0,661 

      34 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0,2 0,631 0,923 0,631 

      35 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0 0,564 0,925 0,596 

      36 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0,2 0,533 0,921 0,562 
      37 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0 0,661 0,926 0,660 
      38 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0,2 0,634 0,919 0,634 

      39 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0 0,558 0,925 0,602 

      40 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0,2 0,515 0,920 0,564 

      41 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0 0,627 0,891 0,627 

      42 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0,2 0,590 0,877 0,589 
      43 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0 0,529 0,885 0,561 

      44 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0,2 0,500 0,876 0,527 

      45 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0 0,623 0,887 0,624 

      46 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0,2 0,590 0,873 0,588 
      47 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0 0,519 0,886 0,562 

      48 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0,2 0,481 0,874 0,526 
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Tabela 18. Współczynniki korelacji rangowejb Kendalla pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności pracy nauczycieli: 

warianty z testem o długości 30 pytań (rzetelność  0,84) i sumą D
2

N + D
2

ELN=0,65 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 30 testy ∞ testy 30 testy 30 testy ∞ testy 30 testy 30 testy ∞ testy 30 

1 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0 0,823 0,923 0,790 0,687 0,857 0,658 0,687 0,857 0,658 

2 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0,2 0,811 0,918 0,770 0,651 0,841 0,620 0,651 0,841 0,620 

3 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0 0,785 0,926 0,757 0,621 0,851 0,616 0,621 0,851 0,616 
4 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,766 0,916 0,731 0,607 0,845 0,586 0,607 0,845 0,586 

5 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0 0,824 0,925 0,792 0,684 0,856 0,655 0,684 0,856 0,655 

6 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0,2 0,812 0,918 0,773 0,662 0,846 0,632 0,662 0,846 0,632 

7 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0 0,778 0,922 0,757 0,620 0,864 0,616 0,620 0,864 0,616 
8 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,751 0,918 0,726 0,589 0,847 0,581 0,589 0,847 0,581 

9 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0 0,802 0,891 0,759 0,645 0,793 0,615 0,645 0,793 0,615 

10 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0,2 0,783 0,882 0,732 0,619 0,778 0,583 0,619 0,778 0,583 

11 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0 0,758 0,889 0,723 0,595 0,805 0,570 0,595 0,805 0,570 
12 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,735 0,879 0,692 0,558 0,777 0,534 0,558 0,777 0,534 

13 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0 0,799 0,891 0,757 0,637 0,791 0,605 0,637 0,791 0,605 

14 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0,2 0,776 0,879 0,727 0,614 0,777 0,576 0,614 0,777 0,576 

15 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0 0,752 0,889 0,721 0,579 0,799 0,559 0,579 0,799 0,559 

16 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,727 0,879 0,695 0,550 0,780 0,529 0,550 0,780 0,529 

17 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0 0,834 0,939 0,824 0,642 0,858 0,637 
   18 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0,2 0,819 0,931 0,809 0,609 0,842 0,602 

   19 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0 0,796 0,939 0,799 0,576 0,862 0,589 

   20 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,778 0,931 0,778 0,536 0,836 0,548 
   21 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0 0,839 0,939 0,829 0,637 0,859 0,627 
   22 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0,2 0,820 0,931 0,810 0,611 0,840 0,603 

   23 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0 0,790 0,942 0,799 0,567 0,862 0,591 

   24 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,763 0,924 0,767 0,526 0,842 0,548 

   25 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0 0,806 0,900 0,794 0,592 0,784 0,584 

   26 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0,2 0,795 0,895 0,778 0,557 0,759 0,548 
   27 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0 0,772 0,904 0,769 0,522 0,783 0,530 

   28 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,748 0,892 0,742 0,498 0,755 0,506 

   29 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0 0,805 0,899 0,791 0,595 0,782 0,590 

   30 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0,2 0,786 0,896 0,768 0,552 0,759 0,544 
   31 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0 0,760 0,904 0,765 0,521 0,778 0,537 
   32 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,735 0,893 0,735 0,476 0,757 0,493 

   33 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0 0,804 0,931 0,804 

      34 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0,2 0,780 0,925 0,780 

      35 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0 0,750 0,927 0,771 
      36 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0,2 0,713 0,921 0,736 

      37 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0 0,805 0,932 0,804 

      38 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0,2 0,777 0,920 0,777 

      39 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0 0,736 0,927 0,767 
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40 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0,2 0,707 0,921 0,742 
      41 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0 0,770 0,886 0,769 
      42 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0,2 0,735 0,872 0,736 

      43 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0 0,709 0,885 0,731 

      44 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0,2 0,683 0,877 0,707 

      45 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0 0,764 0,890 0,764 

      46 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0,2 0,745 0,877 0,744 
      47 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0 0,701 0,887 0,735 

      48 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0,2 0,670 0,876 0,706 

       

Tabela 19. Współczynniki korelacji rangowejb Kendalla pomiędzy wyliczoną EWD a rzeczywistym poziomem efektywności pracy nauczycieli: 

warianty z testem o długości 50 pytań (rzetelność  0,89) i sumą D
2

N + D
2

ELN=1 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m.lok m. glob. m.lok m. glob. m.lok 

testy 50 testy ∞ testy 50 testy 50 testy ∞ testy 50 testy 50 testy ∞ testy 50 

1 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0 0,868 0,924 0,848 0,757 0,854 0,741 0,757 0,854 0,741 

2 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0,2 0,855 0,918 0,832 0,736 0,842 0,716 0,736 0,842 0,716 

3 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0 0,846 0,925 0,829 0,723 0,855 0,711 0,723 0,855 0,711 

4 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,834 0,919 0,812 0,694 0,841 0,681 0,694 0,841 0,681 

5 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0 0,867 0,923 0,848 0,757 0,860 0,739 0,757 0,860 0,739 

6 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0,2 0,854 0,917 0,831 0,726 0,842 0,708 0,726 0,842 0,708 

7 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0 0,842 0,924 0,828 0,716 0,859 0,713 0,716 0,859 0,713 
8 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,827 0,918 0,808 0,695 0,846 0,685 0,695 0,846 0,685 

9 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0 0,838 0,889 0,810 0,712 0,794 0,689 0,712 0,794 0,689 

10 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0,2 0,829 0,881 0,794 0,688 0,780 0,657 0,688 0,780 0,657 

11 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0 0,820 0,889 0,796 0,679 0,800 0,665 0,679 0,800 0,665 
12 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,810 0,882 0,778 0,656 0,775 0,629 0,656 0,775 0,629 

13 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0 0,840 0,892 0,813 0,713 0,801 0,694 0,713 0,801 0,694 

14 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0,2 0,826 0,879 0,792 0,689 0,779 0,660 0,689 0,779 0,660 

15 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0 0,816 0,889 0,797 0,669 0,796 0,662 0,669 0,796 0,662 

16 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,803 0,881 0,776 0,644 0,776 0,628 0,644 0,776 0,628 

17 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0 0,883 0,941 0,881 0,729 0,856 0,728 
   18 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0,2 0,865 0,932 0,863 0,707 0,842 0,703 

   19 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0 0,861 0,940 0,864 0,687 0,860 0,698 

   20 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,842 0,931 0,845 0,646 0,842 0,655 
   21 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0 0,880 0,937 0,876 0,740 0,857 0,734 

   22 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0,2 0,868 0,932 0,864 0,706 0,844 0,704 

   23 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0 0,852 0,937 0,856 0,681 0,859 0,699 

   24 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,841 0,933 0,845 0,646 0,845 0,662 

   25 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0 0,851 0,904 0,844 0,675 0,782 0,672 

   26 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0,2 0,837 0,892 0,828 0,647 0,762 0,639 
   27 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0 0,836 0,907 0,834 0,642 0,786 0,644 

   28 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,812 0,888 0,806 0,609 0,764 0,614 

   29 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0 0,855 0,906 0,849 0,676 0,785 0,673 
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30 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0,2 0,840 0,895 0,829 0,646 0,763 0,642 
   31 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0 0,829 0,908 0,830 0,633 0,783 0,645 
   32 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,813 0,896 0,812 0,590 0,758 0,599 

   33 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0 0,854 0,925 0,854 

      34 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0,2 0,835 0,919 0,835 

      35 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0 0,822 0,926 0,835 
      36 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0,2 0,803 0,918 0,817 

      37 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0 0,864 0,932 0,863 

      38 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0,2 0,838 0,920 0,839 

      39 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0 0,828 0,931 0,843 

      40 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0,2 0,799 0,917 0,817 
      41 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0 0,826 0,891 0,826 
      42 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0,2 0,806 0,875 0,806 

      43 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0 0,807 0,888 0,816 

      44 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0,2 0,769 0,871 0,783 
      45 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0 0,827 0,888 0,827 
      46 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0,2 0,807 0,875 0,808 

      47 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0 0,790 0,888 0,810 

      48 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0,2 0,764 0,869 0,780 

       

Tabela 20. Odsetki nauczycieli, których EWD istotnie statystycznie różniło się od zera (estymacja przedziałowa na poziomie ufności =0,95): 

warianty z testem o długości 20 pytań (rzetelność  0,78) i sumą D
2

N + D
2

ELN=0,25 

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m. glob. m. glob. 

testy 20 testy ∞ testy 20 testy ∞ testy 20 testy ∞ 

1 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0 33,6% 56,3% 4,2% 18,4% 0 3,1% 
2 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0 0,2 19,1% 58,5% 1,4% 17,6% 0 2,5% 

3 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0 31,6% 56,1% 6,6% 18,5% 0,5% 3,0% 

4 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,05 0,3 0,2 20,2% 58,5% 3,1% 17,7% 0,3% 2,5% 

5 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0 30,7% 56,3% 3,7% 18,2% 0 3,1% 

6 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0 0,2 18,7% 58,8% 1,3% 17,5% 0 2,4% 

7 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0 31,6% 56,3% 6,8% 18,5% 0,9% 3,1% 

8 20 6 2, 3, 3 0,46 5 0,15 0,3 0,2 19,8% 58,5% 3,5% 17,7% 0,6% 2,4% 

9 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0 29,5% 54,4% 2,9% 16,3% 0 1,0% 

10 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0 0,2 16,8% 56,5% 1,0% 15,6% 0 0,7% 

11 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0 28,6% 54,2% 5,1% 16,2% 0,5% 1,0% 

12 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,05 0,3 0,2 18,2% 56,2% 2,6% 15,8% 0,2% 0,7% 

13 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0 26,8% 54,5% 2,6% 16,1% 0 1,0% 

14 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0 0,2 16,1% 56,2% 0,9% 15,7% 0 0,7% 

15 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0 27,6% 54,2% 5,6% 16,1% 0,8% 1,0% 
16 20 6 2, 3, 3 0,41 2 0,15 0,3 0,2 17,9% 56,0% 2,8% 16,0% 0,5% 0,7% 

17 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0 31,4% 52,6% 1,4% 15,4% 0 0 

18 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0 0,2 15,0% 26,2% 0,4% 11,1% 0,4% 12,2% 

19 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0 32,0% 51,1% 5,9% 15,3% 0 0,0% 
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20 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,05 0,3 0,2 17,1% 25,6% 3,3% 11,1% 0,1% 12,7% 

21 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0 29,8% 54,3% 1,3% 15,3% 0 0 
22 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0 0,2 14,1% 25,9% 0,3% 11,1% 0,5% 12,2% 

23 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0 30,5% 53,1% 6,7% 15,3% 0 0,0% 

24 20 4 2, 3, 4 0,46 5 0,15 0,3 0,2 17,0% 26,3% 3,7% 11,2% 0,1% 12,0% 

25 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0 28,5% 52,0% 0,9% 12,8% 0 0 

26 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0 0,2 12,4% 24,9% 0,2% 8,5% 0,4% 12,3% 

27 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0 28,5% 51,6% 5,1% 12,8% 0 0 

28 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,05 0,3 0,2 15,5% 24,9% 2,6% 8,6% 0,0% 12,1% 

29 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0 25,9% 52,2% 0,8% 12,6% 0 0 

30 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0 0,2 11,6% 25,0% 0,2% 8,5% 0,6% 12,1% 

31 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0 27,2% 51,6% 5,8% 12,8% 0 0 
32 20 4 2, 3, 4 0,41 2 0,15 0,3 0,2 14,8% 24,9% 3,2% 8,5% 0,1% 12,3% 

33 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0 20,8% 43,4% 

    34 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0 0,2 9,6% 24,3% 

    35 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0 27,5% 42,6% 
    36 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,05 0,3 0,2 15,3% 23,8% 

    37 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0 19,0% 43,6% 

    38 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0 0,2 9,1% 23,9% 

    39 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0 25,4% 42,3% 

    40 20 2 1, 2, 2 0,46 5 0,15 0,3 0,2 15,0% 23,5% 
    41 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0 17,1% 41,5% 
    42 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0 0,2 7,2% 22,5% 

    43 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0 24,4% 40,6% 

    44 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,05 0,3 0,2 13,9% 22,9% 
    45 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0 15,5% 42,3% 

    46 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0 0,2 7,0% 22,7% 

    47 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0 21,9% 40,5% 

    48 20 2 1, 2, 2 0,41 2 0,15 0,3 0,2 13,8% 22,5% 
     

Tabela 21. Odsetki nauczycieli, których EWD istotnie statystycznie różniło się od zera (estymacja przedziałowa na poziomie ufności =0,95): 

warianty z testem o długości 30 pytań (rzetelność  0,84) i sumą D
2

N + D
2

ELN=0,65  

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. 

l. odz/ 

naucz. DN 

D2
N/ 

D2
ELN segr. s segr. o segr. n 

m. glob. m. glob. m. glob. 

testy 30 testy ∞ testy 30 testy ∞ testy 30 testy ∞ 

1 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0 47,4% 56,6% 10,4% 18,3% 0,0% 3,0% 

2 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0 0,2 29,0% 59,4% 5,4% 17,3% 0,0% 2,4% 

3 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0 46,6% 56,5% 11,5% 18,3% 0,5% 3,2% 
4 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,05 0,3 0,2 29,1% 57,9% 6,3% 18,1% 0,3% 2,4% 

5 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0 47,0% 56,4% 10,7% 18,4% 0,1% 3,3% 

6 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0 0,2 29,0% 58,5% 5,5% 18,0% 0,0% 2,4% 

7 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0 45,9% 56,6% 12,1% 18,4% 0,9% 3,2% 

8 30 6 2, 3, 3 0,74 5 0,15 0,3 0,2 28,9% 58,8% 6,3% 17,7% 0,6% 2,5% 

9 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0 44,6% 54,4% 8,7% 15,9% 0,0% 1,1% 
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10 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0 0,2 26,7% 56,0% 4,2% 15,7% 0,0% 0,7% 

11 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0 43,2% 54,1% 9,8% 16,3% 0,4% 1,1% 
12 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,05 0,3 0,2 27,0% 56,1% 4,8% 15,6% 0,2% 0,7% 

13 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0 43,9% 54,3% 8,8% 16,4% 0,0% 0,9% 

14 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0 0,2 26,3% 56,2% 4,2% 15,9% 0,0% 0,7% 

15 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0 43,0% 54,6% 9,9% 16,0% 0,5% 1,0% 
16 30 6 2, 3, 3 0,66 2 0,15 0,3 0,2 26,4% 55,8% 5,1% 15,9% 0,3% 0,7% 

17 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0 45,0% 52,1% 6,8% 15,5% 0 0,0% 

18 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0 0,2 22,5% 26,3% 3,5% 11,1% 0,3% 11,9% 

19 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0 45,3% 52,6% 8,9% 15,5% 0 0,0% 

20 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,05 0,3 0,2 22,6% 25,5% 5,1% 11,0% 0,3% 13,0% 

21 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0 45,0% 53,0% 6,4% 15,1% 0 0 
22 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0 0,2 22,4% 26,2% 3,5% 11,2% 0,4% 11,7% 

23 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0 45,1% 53,0% 9,8% 15,2% 0 0 

24 30 4 2, 3, 4 0,74 5 0,15 0,3 0,2 22,6% 25,7% 5,8% 11,1% 0,2% 12,6% 

25 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0 42,3% 51,0% 5,0% 12,8% 0 0,0% 
26 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0 0,2 20,3% 24,8% 2,2% 8,4% 0,5% 12,6% 

27 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0 42,5% 50,7% 7,1% 12,7% 0 0 

28 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,05 0,3 0,2 21,5% 24,9% 3,7% 8,5% 0,2% 12,0% 

29 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0 41,5% 51,4% 4,9% 12,6% 0 0 

30 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0 0,2 20,2% 24,9% 2,2% 8,5% 0,3% 12,1% 

31 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0 42,6% 52,1% 7,7% 12,9% 0 0 

32 30 4 2, 3, 4 0,66 2 0,15 0,3 0,2 21,2% 25,0% 4,3% 8,4% 0,3% 11,9% 

33 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0 35,5% 43,2% 

    34 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0 0,2 18,5% 23,9% 
    35 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0 37,3% 42,8% 

    36 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,05 0,3 0,2 20,5% 23,9% 

    37 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0 35,0% 43,6% 

    38 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0 0,2 18,3% 23,7% 
    39 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0 35,7% 42,6% 
    40 30 2 1, 2, 2 0,74 5 0,15 0,3 0,2 20,6% 24,3% 

    41 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0 31,6% 40,6% 

    42 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0 0,2 16,2% 22,5% 

    43 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0 34,0% 40,6% 
    44 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,05 0,3 0,2 18,7% 23,0% 

    45 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0 31,2% 40,7% 

    46 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0 0,2 16,2% 22,5% 

    47 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0 33,5% 41,0% 

    48 30 2 1, 2, 2 0,66 2 0,15 0,3 0,2 18,5% 22,7% 
     

Tabela 22. Odsetki nauczycieli, których EWD istotnie statystycznie różniło się od zera (estymacja przedziałowa na poziomie ufności =0,95): 

warianty z testem o długości 50 pytań (rzetelność  0,89) i sumą D
2

N + D
2

ELN=1  

lp. 

parametry naucz. 0.6 naucz 0.3 naucz. 0.1 

l. pyt. l. odz. l. odz/ DN D2
N/ segr. s segr. o segr. n m. glob. m. glob. m. glob. 
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naucz. D2
ELN testy 50 testy ∞ testy 50 testy ∞ testy 50 testy ∞ 

1 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0 52,5% 56,4% 13,9% 18,2% 0,5% 3,0% 

2 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0 0,2 32,3% 58,3% 8,4% 18,0% 0,2% 2,3% 

3 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0 52,0% 56,7% 14,4% 18,4% 0,9% 3,2% 

4 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,05 0,3 0,2 32,2% 58,4% 8,3% 17,7% 0,6% 2,5% 

5 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0 52,5% 56,4% 14,3% 18,4% 0,4% 3,0% 
6 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0 0,2 31,9% 58,8% 7,9% 17,3% 0,2% 2,5% 

7 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0 52,1% 56,6% 14,6% 18,3% 1,2% 3,2% 

8 50 6 2, 3, 3 0,82 5 0,15 0,3 0,2 32,2% 58,4% 8,4% 17,9% 0,8% 2,4% 

9 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0 49,3% 54,1% 12,4% 16,4% 0,1% 0,9% 
10 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0 0,2 30,2% 56,3% 6,4% 15,5% 0,1% 0,8% 

11 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0 49,3% 54,5% 12,6% 16,0% 0,4% 1,0% 

12 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,05 0,3 0,2 30,5% 56,0% 6,9% 15,9% 0,2% 0,7% 

13 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0 49,2% 54,2% 12,0% 16,2% 0,1% 1,0% 

14 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0 0,2 30,2% 55,9% 6,6% 16,3% 0,1% 0,7% 

15 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0 48,7% 54,0% 12,5% 16,2% 0,5% 1,0% 

16 50 6 2, 3, 3 0,58 2 0,15 0,3 0,2 30,2% 56,4% 6,7% 15,8% 0,2% 0,7% 

17 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0 50,7% 53,1% 10,5% 15,4% 0 0 

18 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0 0,2 24,5% 25,8% 6,6% 11,2% 0,4% 12,6% 

19 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0 50,4% 52,9% 11,5% 15,3% 0 0 
20 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,05 0,3 0,2 25,3% 26,3% 7,3% 11,2% 0,4% 12,0% 

21 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0 49,9% 53,1% 10,7% 15,3% 0 0 

22 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0 0,2 24,1% 25,4% 6,6% 11,0% 0,5% 13,1% 

23 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0 51,4% 54,0% 11,6% 15,3% 0 0 
24 50 4 2, 3, 4 0,82 5 0,15 0,3 0,2 25,0% 25,8% 7,5% 11,0% 0,4% 12,4% 

25 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0 47,6% 51,3% 8,4% 12,9% 0 0 

26 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0 0,2 23,1% 24,8% 4,4% 8,6% 0,5% 12,6% 

27 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0 47,9% 50,9% 9,5% 12,9% 0 0 
28 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,05 0,3 0,2 23,6% 24,8% 5,5% 8,6% 0,3% 12,0% 

29 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0 47,7% 51,1% 8,3% 13,0% 0 0 

30 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0 0,2 23,5% 25,1% 4,7% 8,5% 0,4% 11,9% 

31 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0 47,5% 51,4% 9,8% 13,0% 0 0 

32 50 4 2, 3, 4 0,58 2 0,15 0,3 0,2 23,4% 24,8% 5,5% 8,5% 0,3% 12,2% 

33 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0 42,0% 43,3% 
    34 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0 0,2 21,7% 23,6% 

    35 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0 42,0% 42,9% 

    36 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,05 0,3 0,2 22,7% 24,1% 
    37 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0 41,8% 43,7% 
    38 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0 0,2 22,2% 24,2% 

    39 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0 42,5% 43,5% 

    40 50 2 1, 2, 2 0,82 5 0,15 0,3 0,2 22,7% 23,9% 

    41 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0 38,4% 42,0% 

    42 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0 0,2 20,4% 23,0% 
    43 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0 39,5% 42,3% 

    44 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,05 0,3 0,2 20,4% 22,6% 

    45 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0 37,8% 41,4% 

    46 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0 0,2 19,6% 22,2% 
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47 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0 38,4% 41,6% 

    48 50 2 1, 2, 2 0,58 2 0,15 0,3 0,2 21,0% 22,7% 
     


