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Międzynarodowe badania porównawcze edukacji 
na świecie zostały zapoczątkowane w latach 60. XX 

wieku, jest regularnie realizowane od lat 90: 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE 
OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH(IEA),

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY 
GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD)
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Międzynarodowe badania edukacyjne
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Główne funkcje badania edukacji (OECD):

✓Funkcja analityczno-wyjaśniająca: analizowanie wyników badań 
edukacyjnych, wyciąganie wniosków i wyjaśnianie uzyskanych danych        
o edukacji przy użyciu metod analitycznych, empirycznych lub innych 
odpowiednich metod;

✓ Funkcja syntezy: łączenie poszczególnych wyników badania edukacyjnego, 
co sprzyja rozwojowi bazy informacyjnej dla zarządzania edukacją;

✓Funkcja ewaluacyjna: studium edukacyjne dostarcza podstaw naukowych    
i oceny dla reform edukacyjnych;

✓Funkcja perspektywiczna: na podstawie celów edukacyjnych określonych 
zgodnie z wynikami studium edukacyjnego kształtowane są modele              
i koncepcje rozwoju przyszłego systemu edukacji;

✓ Funkcja konsultacyjna: wyniki studium edukacyjnego są wykorzystywane   
w procesie planowania i rozwoju edukacji.



5

+/-
+ badanie ma porównywalne ramy;

+ uzyskuje się porównywalne w skali międzynarodowej osiągnięcia uczniów;

+ wyniki osiągnięć mogą być wykorzystane do testowania i poprawy realizacji programów 
nauczania;

+ twórcy polityki edukacyjnej mają możliwość oceny wyników reform edukacyjnych i 
efektywności inwestowania zasobów;

+ koszt badań międzynarodowych jest niższy niż krajowych - zasady testowania i doboru 
próby zostały opracowane we współpracy z ekspertami międzynarodowymi;

+ nabywa się doświadczenie w przygotowaniu instrumentu badawczego, zarządzaniu i 
przetwarzaniu danych;

- mogą wystąpić problemy z zapewnieniem reprezentatywnej próby;

- zgodność różnych treści zadań testowych z krajowymi standardami programowymi

- format zadań testowych nie obejmuje sprawdzianu umiejętności praktycznych w zakresie 
mówienia, czytania i pisania, który jest przewidziany w krajowych standardach;

- stosunkowo wysoki koszt

Greaney V., Kellaghan T., (1996). Monitoring the Learning Outcomes of Education Systems, The World Bank



Porównanie badań edukacyjnych i egzaminów szkolnych 

Badanie Egzamin

Cel Ocena osiągnięć systemu edukacji
Ocenianie wiedzy i umiejętności każdego ucznia z 

osobna

Uczestnicy Próba reprezentatywna Wszyscy uczniowie danej klasy (na Łotwie - 9.)

Monitoring
Uwzględnienie zadań łączących w 

powtarzanych cyklach badawczych
Zmienia się selekcja i zmienia się treść egzaminu

Treść Niektóre zadania nie są publikowane Zadania są publikowane

Informacje 

kontekstowe

Czynniki na poziomie ucznia i szkoły oraz ich 

związek z wynikami nauczania
Nie są uzyskiwane

Czas

Optymalny odstęp czasu - co 3-4 lata, ponieważ 

standardy przedmiotowe i programy nie 

zmieniają się szybko

Co roku

Ilość treści

Każdy uczeń nie musi wykonywać tych samych 

zadań - możliwe jest włączenie do testów 

większej liczby zadań

Wszyscy uczniowie wykonują te same zadania



ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ 
I ROZWOJU (OECD) 

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UCZNIÓW 
(PISA)

głównym celem jest zapewnienie stabilnego punktu 
odniesienia, z którym można porównać i monitorować 

rozwój systemów edukacyjnych



Program międzynarodowej oceny uczniów OECD 
charakteryzuje się m.in.

➢skupieniem się na potrzebach związanych z określeniem i udoskonaleniem polityki
edukacyjnej;

➢znaczeniem uczenia się przez całe życie - PISA nie ogranicza się do oceny kompetencji
uczniów określonych w standardach poszczególnych przedmiotów: uczniowie muszą
również ocenić swoją motywację do nauki, sposób uczenia się, techniki i postawy;

➢ regularnością - oceny są powtarzane co trzy lata, co pozwala państwom
członkowskim ocenić zmiany w jakości kształcenia wynikające z działań na rzecz
poprawy edukacji;

➢ zasięgiem geograficznym - w badaniu w 2018 r. wzięło udział łącznie 79 krajów,
wśród nich wszystkie 37 krajów OECD.



teoretycznym doskonaleniem i wykorzystaniem w praktyce pojęcia kompetencji,
oznaczającego zdolność uczniów do wykorzystywania wiedzy zdobytej na
przedmiotach podstawowych, analizowania, logicznego dyskutowania
i umiejętnego komunikowania się, nominowania, interpretowania i rozwiązywania
problemów w różnych sytuacjach

Program międzynarodowej oceny uczniów OECD 
charakteryzuje się m.in.

Kompetencja Działanie

Wiedza

Umiejętności

Postawy      
i wartości



Cykle badań OECD PISA, główne obszary treści i liczba 
państw uczestniczących w badaniu

PISA 2009

obszar kluczowy – czytanie

75 państw uczestniczących

PISA 2003

Obszar kluczowy –matematyka

Moduł dodatkowy - Rozwiązywanie problemów

43 uczestniczące państwa

PISA 2000

obszar kluczowy – czytanie

43 państwa uczestniczące

PISA 2006

obszar kluczowy – nauki przyrodnicze

57 państw uczestniczących

PISA 2012

obszar kluczowy – matematyka

Moduł dodatkowy – kompetencje finansowe

65 państw uczestniczących
PISA 2015

obszar kluczowy – nauki przyrodnicze

Moduł dodatkowy – rozwiązywanie problemów

współpraca

65 państw uczestniczących

PISA 2018

obszar kluczowy – czytanie

Moduł dodatkowy –kompetencje finansowe

Kompetencje globalne

79 państw uczestniczących
PISA 2021

obszar kluczowy – matematyka

Moduł dodatkowy – kreatywność

Ponad 80 państw uczestniczących



Najważniejsze cechy badania OECD PISA 2018

►Content areas - READING;
▪ mathematics;
▪ science;
▪ financial competence (results to be announced in 2020);
▪ global competence (results to be announced in 2020).

► Methodology:
▪ computer-made tasks and surveys (in 70 countries);
▪ an electronic survey of school principals. 

►Tasks:
▪ choice of answers and free answer tasks related to a certain real-life environment;
▪ interactive tasks – virtual «chat», simulations;

► Participants:
▪ In the World:  79 countries – €32 million  15-year-old pupils – 600 000 participants;
▪ In Latvia: 5985 participants – pupils from 307 schools born in 2002 (86% of whom are 9th 

graders).

➢ Obszar treści - CZYTANIE;

▪ matematyka;

▪ nauki ścisłe;

▪ kompetencje finansowe (wyniki zostaną ogłoszone w 2020 roku);

▪ kompetencje globalne (wyniki zostaną ogłoszone w 2020 roku).

➢ Metodologia:

▪ zadania i ankiety wykonane komputerowo (w 70 krajach);

▪ ankieta elektroniczna wśród dyrektorów szkół. 

➢ Zadania:

▪ wybór odpowiedzi i zadania swobodnej odpowiedzi związane z określonym środowiskiem 

rzeczywistym;

▪ zadania interaktywne - wirtualny "czat", symulacje;

➢ Uczestnicy:

▪ Na świecie: 79 krajów - 32 mln euro 15-letnich uczniów - 600 000 uczestników;

▪ Na Łotwie: 5985 uczestników - uczniów z 307 szkół urodzonych w 2002 roku (86% z nich to 

uczniowie 9 klas).



Kompetencje w zakresie czytania (OECD PISA 2018)

• wyszukiwanie informacji (różne źródła);

• rozumienie informacji;

• ocena i refleksja nad informacją;

• liczba źródeł informacji:

• jeden tekst;

• kilka tekstów.

rozumienie, wykorzystywanie i ocenianie tekstów w celu osiągnięcia 
własnych celów, poszerzenia wiedzy i potencjału oraz uczestnictwa w życiu 
społecznym:



Przykładowe zadanie czytelnicze - "Wyspa Wielkanocna"

https://pisa2018-
questions.oecd.o
rg/platform/inde
x.html?user=&do
main=REA&unit=
R551-
RapaNui&lang=p
ol-POL



Poziom trudności 3

https://pisa2018-
questions.oecd.org/p
latform/index.html?
user=&domain=REA
&unit=R551-
RapaNui&lang=pol-
POL



https://pisa2018-
questions.oecd.org/platform/i
ndex.html?user=&domain=REA
&unit=R551-
RapaNui&lang=pol-POL

Poziom trudności 5



Odczucia łotewskich uczniów podczas 
wykonywania zadań z zakresu czytania PISA
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Pytania ankietowe
Względna częstotliwość 
odpowiedzi "Nie zgadzam się" lub 
"Całkowicie się nie zgadzam"".

Było dużo słów, których nie rozumiałam. 87%

Wiele tekstów było dla mnie za trudnych. 85%

Myliłem się, gdy musiałem znaleźć informacje na różnych 
stronach.

77%



Wykres rozkładu liczby uczniów na Łotwie według osiągnięć 
w czytaniu 
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Osiągnięcia w czytaniu, punkty



Osiągnięcia uczniów w czytaniu (OECD średnia – 487 punktów)
Kraje, których średnie osiągnięcia nie różnią się w sposób istotny statystycznie od krajów z kolumny 2 tabeliKraj

Polska

Litwa

Szwecja

Nowa Zelandia

Rosja

Zaznaczenie 
osiągnięć w 
Polsce i na 
Litwie –
ingerencja 
tłumacza



Średnia zmiana osiągnięć w czytaniu w latach PISA 2015 - PISA 
2018

Statistically significant changes are shown in a darker colour

Zmiana osiągnięcia w punktach
Zaznaczenie 
osiągnięć w 
Polsce i na 
Litwie –
ingerencja 
tłumacza



Względna liczba uczniów na poziomie kompetencji czytelniczych

W porównaniu z PISA 
2009:
Poziomy 5-6 +1,9%
Poniżej poziomu 2 +4,9%

Zaznaczenie 
osiągnięć w 
Polsce i na 
Litwie –
ingerencja 
tłumacza

Poziomy osiągnięć



Różnica w osiągnięciach dziewcząt i chłopców w zakresie czytania (kraje 
OECD i Rosja)

Osiągnięcia dziewcząt są statystycznie istotnie 
wyższe niż chłopców we wszystkich państwach 

członkowskich
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h Zaznaczenie 

osiągnięć w 
Polsce i na 
Litwie –
ingerencja 
tłumacza



Wybory czytelnicze łotewskich uczniów (PISA 2009, PISA 2018)

Czytam tylko 
wtedy, gdy jest 
to 
obowiązkowe

Czasopisma Beletrystyka 
(powieści, 
nowele, 
opowiadania)

Gazety Czyta 
pocztę 
elektronic
zną

Rozmowy 
online np. 
whatsapp, 
Skype

czytam  
wiadomości  
online

Szuka 
praktycznych 
informacji online

Kilka razy w miesiącu lub więcej
zgadzam się lub 
zdecydowanie 
zgadzam się



Wpływ nawyków czytelniczych łotewskich uczniów na wyniki 
w badaniu PISA

Twierdzenie Twierdzenie
Różnica 
punktów

punkty

55 

punktów

60 

punktów

Czytam książki w wersji 

drukowanej i/lub na urządzeniach 

cyfrowych ( 68,4%)

Prawie nigdy lub nigdy 

nie czyta książek (31,6%)

Czytam dla przyjemności co 

najmniej pół godziny dziennie 

(45%)

Nie czytam dla 

przyjemności (45%)

Czytanie jest jednym z moich 

ulubionych hobby (33,3%)

Czytam tylko wtedy, gdy 

jest to obowiązkowe 

(44,6%)



Samoocena łotewskich studentów jako czytelników

Twierdzenie  (+) Twierdzenie  (-)
Różnica 
punktów

55 

punktów

52 

punkty

50 

punktów

20

punktów

42 

punkty

Zgadzam się, że jestem 

dobrym czytelnikiem ( 60%)
Zgadzam się, że nie jestem 

dobrym czytelnikiem  (40%).

Zgadzam się, że potrafię zrozumieć 

skondensowane teksty (62,1%)

Zgadzam się, że nie potrafię zrozumieć 

skondensowanych tekstów (39,7%)

Zgadzam się, że czytam 

płynnie (70,3%)
Zgadzam się, że nie czytam 

płynnie (29,7%)

Zgadzam się, że nie muszę 
przeczytać ten tekst kilka razy, aż 
w pełni go zrozumiem (36,6%)

Zgadzam się, że muszę 
przeczytać ten tekst kilka razy, aż 
w pełni go zrozumiem (63,4%)

Zgadzam się, że jestem w stanie 
odpowiedzieć na pytania dotyczące 
tekstu (77.6%)

Zgadzam się, że nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na pytania dotyczące 
tekstu (22,4%)



Nauka kompetencji cyfrowych w szkole
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Pytania w ankiecie
Względna częstość 

odpowiedzi «TAK»

Czy kiedykolwiek uczono Cię w szkole następujących rzeczy?:

Jak używać słów kluczowych w systemach wyszukiwania, takich jak Google©,

Yahoo© itp.c.
48%

Jak zdecydować, czy informacje uzyskane w Internecie są wiarygodne? 57%

Jak porównać różne strony internetowe i zrozumieć, które informacje są

bardziej przydatne w pracy szkolnej?
54%

Czy jesteś świadomy konsekwencji publikowania informacji na Facebook ©,

Instagram© itp.
74%

Jak ustalić, czy informacja jest subiektywna lub stronnicza? 38%

Jak rozpoznać spam lub oszustwa dotyczące danych osobowych 48%



Odpowiedzi uczniów łotewskich na pytanie "Ile stron liczył najdłuższy tekst, 
który musiałeś przeczytać na lekcję języka łotewskiego w tym roku szkolnym?" 
oraz średnie osiągnięcia w czytaniu

26

Długość tekstu

Względna 

częstotliwość 

odpowiedzi

Średnie 

osiągnięcie 

(badanie PISA)

Jedna strona lub mniej 7% 448

2 do 10 stron 25% 467

11 do 50 stron 28% 481

51 do 100 stron 15% 490

101 do 500 stron 22% 502

Więcej niż 500 stron 3% 441



Status społeczno-ekonomiczny rodziny ucznia 
(SES)

• Zatrudnienie rodziców ucznia,

• Wykształcenie rodziców ucznia,

• Przedmioty gospodarstwa domowego i możliwości uczenia się 
w domu (biurko do nauki, własny pokój, spokojne miejsce do 
nauki, komputer, który można wykorzystać do nauki, 
programy komputerowe do nauki, połączenie z Internetem, 
literatura klasyczna (np. Rainis), zbiory poezji, dzieła sztuki 
(np. obrazy), książki przydatne do pracy w szkole, podręczniki 
techniczne, słowniki, książki o sztuce, muzyce lub 
projektowaniu, osobisty smartfon, rower, hulajnoga (skuter).



Zależność między średnimi osiągnięciami czytelniczymi uczniów szkoły 
a średnim wskaźnikiem SES rodzin uczniów
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Średni SES rodzin uczniów w szkole



Dziękuję za uwagę

https://www.ipi.lu.lv/


