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• Gimnazjum B jest zlokalizowane w dużym mieście na 
prawach powiatu (powyżej 100 tys. mieszkańców).  

• Jest to jedna z ponad 40 szkół gimnazjalnych w tym 
mieście. Jest to raczej niewielka szkoła, działająca  
w zespole gimnazjalno-licealnym.  

• Co roku mury szkoły opuszczają dwie klasy absolwentów, 
z czego jedna kontynuuje naukę w liceum z tego zespołu 
szkół.  

• Szkołę charakteryzuje duża liczba laureatów konkursów z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  

 Analiza studiów przypadku – Gimnazjum B  

 



Zadanie – charakterystyka szkoły 

• Scharakteryzuj krótko szkołę biorąc pod uwagę 
EWD oraz wyniki egzaminacyjne, które 
uzyskała w roku 2012 z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych.  
(Czy jest to szkoła z powyżej przeciętnymi wynikami, 
czy poniżej przeciętnymi?  
Czy uczy z powyżej przeciętną efektywnością, czy 
poniżej przeciętną?  
A może jest to szkoła statystycznie przeciętna?) 



Czy jest to szkoła z powyżej przeciętnymi wynikami,  
czy poniżej przeciętnymi? 

 

Wyniki szkoły w 2012 roku z matematyki  
i przedmiotów przyrodniczych  są wyższe niż przeciętne. 



 
zad. Czy szkoła uczy z powyżej przeciętną efektywnością,  

czy poniżej przeciętną?  A może jest to szkoła statystycznie 
przeciętna? 
 

W 2012 roku  
z przedmiotów 
matematyczno-
przyrodniczych szkoła 
miała wyższą  
niż przeciętną 
efektywność 
kształcenia.  



Laureaci konkursów – opis problemu 
 

• W gimnazjum tym wielu uczniów to laureaci 
konkursów z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Wydaje się więc, że szkoła z 
sukcesem rozwija umiejętności matematyczno-
przyrodnicze  (potwierdzają to również wyniki 
przeprowadzonej wcześniej przez Ciebie analizy).  

• Czy nie jest jednak tak, że szkoła rozwija uczniów  
w kierunku przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych kosztem ich wiadomości  
i umiejętności z przedmiotów humanistycznych? 



Laureaci konkursów 2010 Laureaci konkursów 2011 
 

Laureaci konkursów 2012 
 

chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta 

18 5 12 5 12 11 

 
Wniosek: Laureatami konkursów  w tej szkole częściej  
bywają chłopcy niż dziewczynki. W latach 2010 i 2011 
 dysproporcja ta była bardzo duża. 

Laureaci konkursów 
Zad.1 Uzupełnij następującą tabelę, wpisując liczbę uczniów z każdej grupy. 



Laureaci konkursów 

Zad.2  
 

• Zweryfikuj hipotezę twierdzącą, że szkoła zaniedbuje rozwój 
uczniów z przedmiotów humanistycznych koncentrując się na 
przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.  

•  Których analiz w kalkulatorze użyjesz, by wykonać to polecenie?  
• …………………………………………………………….…………………………………………

…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....  

•  Czy hipoteza ta znajduje potwierdzenie w danych? Czy uczniowie 
rozwijają się w zakresie przedmiotów humanistycznych na miarę 
swoich możliwości? Czy obraz ten jest stabilny w kolejnych latach?  
 



W latach 2010-12 szkoła miała wyższą niż przeciętną 
efektywność kształcenia z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Tendencja EWD GMP w tych latach jest jednak 
malejąca.  
Jednoroczne wskaźniki EWD GH były niestabilne, a efektywność 

kształcenia w perspektywie trzyletniej nie niższa niż przeciętna.   



Na egzaminach 
2010-12 
efektywność 
kształcenia  
z przedmiotów 
humanistycznych 
laureatów 
konkursów 
matematyczno-
przyrodniczych   
i pozostałych 
uczniów  
była podobna.  



Około 50% uczniów będących laureatami konkursów 
matematyczno-przyrodniczych uzyskała na egzaminie w 2012 
roku z j. polskiego  oraz historii i wos wyniki niższe niż dla nich 
szacowano. 
 



Wniosek  

• Niestabilność jednorocznych wskaźników EWD 
z przedmiotów humanistycznych  oraz niezbyt 
wysoka efektywność kształcenia w tym 
zakresie wskazywać może, że Szkoła  nie 
przywiązuje do nich takiej wagi, jak do  
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  



Laureaci konkursów 

Zad.3 

• Jak rozwijają się w zakresie przedmiotów 
humanistycznych dziewczęta, a jak chłopcy?  



Efektywność 
kształcenia 
dziewcząt  
z przedmiotów 
humanistycznych  
w 2012 roku była 
niższa niż 
chłopców.  
W poprzednich 
latach różnica nie 
była istotna, ale 
tendencja taka 
sama.     



Laureaci konkursów 

Zad.4 

 
• Dla roku 2012 wykonaj osobno analizę EWD z podziałem na płeć dla 

danych z języka polskiego oraz dla danych z historii. Zapisz obserwacje.  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………..........  
•  W jaki sposób szkoła może wykorzystać te informacje do korekt w swoim 

systemie pracy z uczniami?  
 

• ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………  

• ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………....  

• ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………....  



W roku 2012 efektywność kształcenia dziewcząt z j. polskiego 
była niższa niż chłopców. Z historii i wos różnica była mniej 
wyraźna. 



Propozycja wykorzystania informacji z analizy wyników 
egzaminu w pracy z kolejnymi rocznikami uczniów    

1.Rozpoznawać zainteresowania dziewcząt i wykorzystać te 
informacje do modyfikowania treści zadań, a może też metod 
pracy  
z przedmiotów humanistycznych. 
2.Zbierać od uczniów systematycznie informację o tym, co 
ułatwia, a co utrudnia im uczenie na lekcjach.  
3.Proponować uczniom z przedmiotów humanistycznych: 
• ciekawe teksty do czytania na lekcjach, 
• intersujące lektury do domu,  
• ciekawe tematy projektów edukacyjnych, 
• zadania do wyboru na lekcjach i na prace domowe, 
• uczyć kryterialnej oceny swoich prac.  
4. Zachęcać uczniów do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących 
sposobów uczenia się uzgodnionych umiejętności i treści.    

 
 



Laureaci konkursów – opis problemu 
 

• Bardzo duża liczba laureatów w tym gimnazjum 
jest świadomą realizacją koncepcji pracy szkoły.  

• Czy jednak szkoła wszystkim uczniom (niezależnie 
od ich potencjału „na wejściu”) stwarza szanse na 
zostanie laureatem konkursu, czy wysoka liczba 
laureatów z przedmiotów ścisłych jest jedynie 
utrzymaniem poziomu uczniów, którzy 
przychodzą do niej po szkole podstawowej? 
Inaczej mówiąc: czy laureatami nie zostają tylko 
osoby o najwyższych wynikach na sprawdzianie?  



Laureaci konkursów 

Zad 5 

• Zweryfikuj, czy laureatami konkursów z przedmiotów 
ścisłych w tym gimnazjum są tylko osoby, które 
osiągnęły najwyższe wyniki na sprawdzianie 
szóstoklasisty (a więc szkoła jedynie utrzymuje ich 
wysoki poziom), czy także osoby, które dysponowały 
(relatywnie dla tej szkoły) niższym potencjałem na 
wejściu. (Pomocna może być analiza z wykorzystaniem 
rozkładów wyników na sprawdzianie z zastosowaniem 
opcji grupowania ze względu na bycie laureatem. 
Zastosuj również możliwość łączenia serii, aby 
zbudować obraz, odpowiadający trzyletniemu okresowi 
obserwacji.)  
 



Wniosek: Laureaci konkursów matematyczno-przyrodniczych uzyskali na 
Sprawdzianie  po klasie VI wyższe wyniki niż pozostali uczniowie, ale 
laureatami zostawali  też uczniowie, którzy mieli relatywnie niższe wyniki na 
Sprawdzianie.  



Zad 5 cd. 

• Przeanalizuj ten sam problem na wykresie 
rozrzutu. Zapisz obserwacje.  

• (Kropki na wykresie rozrzutu nachodzą na 
siebie. Jeśli zaznaczysz opcję „Rozproszenie 
wyników”, rozróżnisz więcej uczniów.)  



Laureatami zostawali  uczniowie z wysokimi wynikami na 
Sprawdzianie, ale także Ci, którzy mieli na Sprawdzianie wyniki 
relatywnie niższe.  
 



Efekt sufitowy – opis problemu 
 

• Układ punktów na wykresie rozrzutu GMP dla tej szkoły jest 
bardzo charakterystyczny. Wszyscy laureaci konkursów  
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych układają się 
w jedną, poziomą linię. Podobnie uczniowie, którzy uzyskali 
maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie układają się  
w jedną pionową linię.  

• W przypadku uczniów o maksymalnych wynikach na 
egzaminach mówimy o „efekcie sufitowym” – nie jesteśmy 
bowiem w stanie rozróżnić uczniów o najwyższych 
wynikach ze względu na ich poziomu wiedzy i umiejętności. 
A skoro wyniki egzaminacyjne najlepszych uczniów nie 
oddają w sposób właściwy ich poziomu wiedzy i 
umiejętności, to nie jesteśmy też w stanie właściwie 
oszacować EWD dla tej grupy uczniów.  



Efekt sufitowy  

Zad. 1 

1. Porównaj EWD GMP w latach 2010, 2011, 
2012 dla uczniów, którzy osiągnęli: 

a) maksymalny do zdobycia wynik w części GMP 

b) maksymalny do zdobycia wynik w części GMP 
i na sprawdzianie 

Opisz swoje obserwacje. 

(W analizach wykorzystaj filtr na wynik 
sprawdzianu, GH i GMP.) - ? 



Co rok zmniejsza 
się liczba uczniów 
z maksymalnymi 
wynikami ze 
Sprawdzianu  
i matematyczno-
przyrodniczej 
części egzaminu 
gimnazjalnego.  



Efekt sufitowy  

Zad.2 

Wykonaj analogiczne porównania EWD GMP 
tylko dla lat 2010, 2011 na skali surowych 
wyników egzaminacyjnych.  

• Czy zmienia się wzajemne położenie 
przedziałów ufności?  

• Jak to wytłumaczyć?  

(Odznacz opcję rysowania wykresu „Skala 
100/15”.)  

 



Skala 100/15 zmienia wzajemne położenie przedziałów 
ufności z kolejnych egzaminów.  Ta skala umożliwia 
porównywanie EWD z kolejnych egzaminów. 



• Przedyskutuj przydatność analizy EWD dla 
gimnazjum, w którym przeważają laureaci 
konkursów przedmiotowych.  



Potencjał edukacyjny – opis problemu 
 

1. Przyjęta w kalkulatorze definicja potencjału edukacyjnego nie ma zastosowania do 
wysoce wyselekcjonowanego gimnazjum, jakim jest gimnazjum B. Zaproponuj inną 
definicję potencjału edukacyjnego i wykonaj podstawowe analizy. Zapisz wnioski 
płynące z przeprowadzonej analizy. (Wykorzystaj do tego celu możliwości filtrowania 
według wyników na sprawdzianie.)  

 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……  

• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........  

• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........  

• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........  

•  W jaki sposób zdefiniowałeś potencjał edukacyjny na potrzeby tej analizy?  

 





Arbitralna propozycja 
zdefiniowania potencjału 
edukacyjnego dla uczniów 
tej Szkoły: 
 
Uczniowie z wynikami  
ze Sprawdzianu w skali 
100/15: 
1. 100 - 116 pkt 
2. 116,1 – 132 pkt 
3. 132,1 – 143,19 pkt  



Uczniowie z wynikami  
ze Sprawdzianu w skali 100/15: 
1. niższy niż 133 pkt 
2. wyższy niż 133 pkt 



Szkoła rekrutuje uczniów   
z wysokim potencjałem 
edukacyjnym.   
Wśród uczniów zdających 
egzamin w roku 2010  
był tylko 1 uczeń ze 
średnim potencjałem,  
w roku 2011 – 5 uczniów.  


