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Porównywalne między latami wyniki egzaminacyjne (PWE)  

 

Celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie się z porównywalnymi między latami średnimi 

wynikami sprawdzianu szóstoklasisty przeprowadzanego w latach 2002-2011.  Dostępne pod 

adresem http://paou.ibe.edu.pl  wyniki są rezultatem prac Zespołu Analiz Osiągnięć Uczniów 

(ZAOU) działającego w Instytucie Badań Edukacyjnych, który  w 2010 roku podjął (w ramach 

projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego) 

prace nad zrównywaniem wyników egzaminacyjnych. Dostępne wyniki są rezultatem badań, 

których metodologia jest przez ZAOU ciągle doskonalona i mają na razie charakter pilotażowy. 

Jest to dopiero druga prezentacja wyników zrównanych sprawdzianu. Sposób ich komunikowania 

będzie doskonalony, także w wyniku Państwa uwag i sugestii.    

 

Zachęcamy Państwa do powtórzenia zaprezentowanych ćwiczeń przy własnym komputerze. 
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Ćwiczenie 1.  

1. Odwiedź stronę z porównywalnymi wynikami sprawdzianu pod adresem 

http://paou.ibe.edu.pl  

2. Zapoznaj się z opisami: 

a. Czym są porównywalne wyniki egzaminacyjne (PWE), 

b. Procedura zrównywania (Na czym polegało zrównanie wyników?), 

c. Jak odczytywać wykresy. 

3. Przejdź do wyszukiwarki szkół. 

Wyszukiwarka szkół zaprojektowana jest w taki sam sposób, jak wyszukiwarka szkół 

EWD.  

 

Rysunek 1. Ekran powitalny na stronie porównywalnych wyników sprawdzianu. 

 

 
Rysunek 2. Ekran wyszukiwania szkoły. 
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Ćwiczenie 2.  

Korzystając z wyszukiwarki znajdź wyniki dla własnej (wybranej znanej Ci ) szkoły: 

1. Wybierz kolejno z list rozwijalnych 
a. województwo 

b. powiat 

c. gminę 

2. Z listy szkół w danej gminie wybierz własną szkołę podstawową. 

3. Wybierz lata, dla których chcesz obejrzeć i analizować porównywalne między 

latami wyniki. 

4. Wybierz komendę znajdź (przycisk pod listą lat). 

Rysunek 3. Ekran wyboru szkoły  do analizy porównywalnych wyników egzaminacyjnych  

 

Rysunek 4. Ekran z wynikami przykładowej szkoły  w porównaniu z wynikami średnimi 
dla województwa. 
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Rysunek 4a . Ekran z wynikami przykładowej szkoły w porównaniu z wynikami średnimi 

dla województwa. 

 

 
 

Rysunek 5.  Wykres pobrany jako obraz png dla przykładowej szkoły w porównaniu z wynikami 

średnimi dla województwa. 

 

  



 

5 

Ćwiczenie 3. 

1. Na podstawie wykresu dla sprawdzianu (dla własnej lub wybranej szkoły) określ, 

w których latach możemy stwierdzić (z 95% pewnością), że średnie zrównane wyniki 

w  analizowanej szkole były: 

 wyższe od średnich wyników dla województwa, 

 nie różniły się  od średnich wyników dla województwa, 

2. Otwórz tabelę wyników porównywalnych. 

 zaznacz tabelę wyników na stronie za pomocą myszki i skopiuj ją do Excela, 

 pobierz dane jako plik csv.  

3. Pobierz wykres do zapisania jako plik png. 

 

Rysunek 6.  Przyciski służące do otwarcia tabeli wyników oraz pobrania jej w postaci pliku csv. 
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Ćwiczenie 4.  

1. Dodaj analizowaną szkołę do listy modułu “Analizy porównawcze” 

2. Wybierz drugą  znaną Ci szkołę pracującą w podobnych warunkach i porównaj 

wyniki tych szkół w wybranym przedziale czasowym. Przeanalizuj zmiany w czasie 

w kontekście informacji, które posiadasz o tych szkołach. 

3. Zaproponuj interpretację zaobserwowanych zmian. 

Rysunek 7. Przyciski służące do dodania szkoły do analiz porównawczych oraz przejścia do 

modułu analiz porównawczych 

Rysunek 8. Porównanie dwóch szkół w czasie. 


