
Trzyletnie wskaźniki EWD 

Wykorzystano materiały 

wypracowane przez Zespół EWD 



Skąd biorą się 

wskaźniki trzyletnie? 

 

 

 

• Wskaźnik EWD 2009-2011 

 

• Trzy kolejne sesje egzaminacyjne. 

 

• Pięć lat pracy gimnazjum. 

egzamin 
gimnazjalny 2009 

• sprawdzian 
2006 

egzamin 
gimnazjalny 2010 

• sprawdzian 
2007 

egzamin 
gimnazjalny 2011 

• sprawdzian 
2008 



Interpretacja trzyletniego EWD 

pozycja szkoły 

układ współrzędnych 



Przeciętne EWD 



Przeciętne wyniki 

szkoła 

neutralna 



Jak odczytać EWD i wynik egzaminacyjny? 



Interpretacja trzyletniego EWD 

szkoła 

neutralna 



Interpretacja 

trzyletniego EWD 

• Pięć „czystych” typów szkół: 

– szkoła neutralna, 

– szkoła sukcesu, 

– szkoła niewykorzystanych możliwości, 

– szkoła wymagająca pomocy, 

– szkoła wspierająca. 

• „Czyste” typy mają pomóc w opisie położenia 

szkoły względem środka układu współrzędnych. 

• Nazwy mają pomóc w interpretacji, a nie 

kategoryzacji szkół. 



Do jakiej kategorii zaliczyć te szkoły? 



Jak określić potencjał uczniów na 

wejściu na podstawie  EWD trzyletniego? 

Uważam, że wszystkie te szkoły 

są szkołami wspierającymi, 

ponieważ pracowały ze słabszymi 

uczniami i uzyskały dodatnie 

EWD.  A jak Państwo sądzicie? 



Skala wyniku 

końcowego 

Rozkład wyników 

przewidywanych  

i jego średnia 

95 105 



Skala wyniku 

końcowego 

Rozkład wyników 

przewidywanych  

i jego średnia 

Rozkład wyników 

faktycznie 

uzyskanych i jego 

średnia 

95 105 



Skala wyniku 

końcowego 

Rozkład wyników 

przewidywanych  

i jego średnia 

Rozkład wyników 

faktycznie 

uzyskanych i jego 

średnia 

95 105 

EWD  = 10 

Zatem znając wynik końcowy i EWD możemy określić wynik przewidywany 



Do jakiej kategorii zaliczyć te szkoły? 

Wynik przewidywany : 

dla fioletowej    – 100-2=98,  

dla zółtej           – 102-7=95,  

dla różowej       – 107-8=99 



Szkoły o … 



Szkoły o… 



Szkoły o… 



Szkoły o… 



Układy odniesienia 

• Średnie EWD i wyników egzaminacyjnych 

(dla województwa, powiatu i gminy) 

służą jedynie jako lokalne punkty 

odniesienia. 

• Nie można na ich podstawie wyciągać 

wniosków, że szkoły w województwie, 

powiecie czy gminie mają wyższe/niższe 

EWD/wyniki niż inne szkoły w kraju. 

• Brakuje przedziałów ufności! 



Dodatkowe układy odniesienia 



Dodatkowe układy odniesienia 



Dodatkowe układy odniesienia 



Dodatkowe układy odniesienia 



Dodatkowe układy odniesienia 



Czy ta szkoła ma „dobre” wyniki? 



Czy ta szkoła ma „dobre” wyniki? 



Ćwiczenie 1. 
Opisz szkołę ze względu na wynik 

egzaminacyjny i EWD 



Dynamika wskaźników 

• Jakie są możliwe kierunki 

przemieszczania się elips? 

• Czy wszystkie kierunki są tak samo 

prawdopodobne? 

• Czy zmiana położenia elipsy musi 

nastąpić? 

 

 



• Jak bardzo wskaźnik zmienia się w 

poszczególnych latach? 

 

 

 

 

 

• „Zastępujemy” skrajne roczniki. 

Dynamika wskaźników 

2008 2009 2010 

2009 2010 2011 



 

 

 

 

 

• Niska wartość EWD w 2008 roku – nawet, 

jeśli w 2011 EWD będzie nadal przeciętne 

(jak w 2009 i 2010), to EWD trzyletnie 

wzrośnie. 

Dynamika wskaźników 

2008 2009 2010 

2009 2010 2011 



 

 

 

 

 

• Analogicznie „wypadnięcie” wysokiego 

EWD spowoduje spadek EWD trzyletniego. 

Dynamika wskaźników 

2008 2009 2010 

2009 2010 2011 



Dynamika wskaźników 

Wyniki egzaminu 

Spadają Nie zmieniają się Rosną 

EWD 

Rośnie 

Nie zmienia się 

Maleje 



2009-2011 

2008-2010 

2007-2009 

2006-2008 



Spadek wyników  

i EWD – w którym przypadku 

jest bardziej niepokojący? 



Wychodzenie 

ze strefy 

szkoły 

wymagającej 

pomocy 



Spadające EWD i rosnące wyniki… 



Dynamika wskaźników 

 

• Czy każda szkoła ma szanse na wzrost 

EWD i wyników? 

 

• Czy mogą istnieć same „szkoły sukcesu”? 



Jednoroczne i trzyletnie 

• Różny układ jednorocznych wskaźników 

może prowadzić do podobnego układu 

trzyletnich wskaźników 

• Trzyletnie wskaźniki łagodzą nietypowe 

lata 

• Jednoroczne wskaźniki mogą być 

sygnałem o zachodzących w szkole 

niepokojących procesach  

  



Ćwiczenie 2. 
Prześledź dynamikę trzyletnich wskaźników 

egzaminacyjnych za lata 2006(2007)-2011.  


