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                   Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla 

szkoły i uczniów, którzy do danej placówki uczęszczają. Jeżeli uczniowie danej placówki 

uczestniczyli w badaniu OBUT w klasie trzeciej, to po wprowadzeniu nowej formuły 

Sprawdzianu po szkole podstawowej można porównać wyniki uzyskane przez danego ucznia 

lub klasę w obu tych badaniach z języka polskiego i matematyki, ale bardziej obiektywnej 

wiedzy w tej dziedzinie dostarcza właśnie EWD. Miara ta, mówiąc najprościej, to wkład 

szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny uczniów. Mówi nam czy uczniowie w danej szkole 

osiągnęli wynik niższy, porównywalny czy wyższy, niż inni uczniowie w całej Polsce o 

podobnych wynikach na poprzednim etapie edukacyjnym. Wskaźnik EWD wyznaczany jest 

przez porównanie wyników tych samych uczniów na kolejnych etapach edukacji. Miara EWD 

jest miarą względną. Pokazuje wyniki grupy uczniów w porównaniu z wynikami innych 

uczniów. Dla każdej grupy, rozpatrywanej przez pryzmat wyników, najbardziej 

prawdopodobną wartością wskaźnika EWD jest 0. Dopiero odstępstwa od tego schematu 

decydują o tym, jak duży lub jak mały postęp poczynili uczniowie dzięki nauce w konkretnej 

szkole. 

                  Do obliczenia wartości EWD dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu 

został wykorzystany kalkulator EWD SP. Przeprowadzone zostało porównanie wyników z 

języka polskiego i matematyki uczniów po I etapie edukacyjnym (OBUT 2012) i po II etapie 

edukacyjnym (Sprawdzian 2015). Ponadto zostały uwzględnione takie cechy jak płeć ucznia 

oraz dysleksja. 

 

I. UPRZEDNIE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

 



          Osiągnięcia uczniów na badaniu OBUT wskazują na zróżnicowane umiejętności 

uczniów na koniec trzeciej klasy. Najwięcej uczniów z niskimi wynikami znalazło się w 

klasie A, która była klasą integracyjną – 41,67%, a połowę tej klasy stanowili uczniowie, 

którzy osiągnęli wyniki średnie.  Dość podobnie wygląda sytuacja w klasie D, gdzie była 

nieco mniejsza liczba uczniów o wynikach niskich – 38,89%, ale większa była liczba uczniów 

ze średnimi wynikami – 55,56% i najmniejsza ze wszystkich klas w szkole liczba uczniów 

mających wynik wysoki – tylko 5,56%. Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskali uczniowie 

klasy C, która miała największą liczbę uczniów z wynikami wysokimi – 28,57%, i tylko 

4,76% uczniów z wynikami słabymi. Natomiast w klasie B była dokładnie taka sama liczba 

uczniów o wynikach wysokich i wynikach niskich – 17, 65%. 

 

II. WYNIKI PRZEWIDYWANE 

1. Wyniki przewidywane dla całej szkoły 

 

 

 

 



2. Wyniki przewidywane dla klasy VI A 

 

3. Wyniki przewidywane dla klasy VIB 

 

 



4. Wyniki przewidywane dla klasy VIC 

 

5. Wyniki przewidywane dla klasy VID 

 

 



             Wykresy przedstawiające wyniki przewidywane wskazują we wszystkich klasach na 

przesuniecie w kierunku wyników wyższych, niż przewidywane. Taką samą tendencję można 

zaobserwować na wykresie określającym przewidywane wyniki wszystkich uczniów szkoły. 

Wskazuje to, o ile punktów szkole udało się „przesunąć” przeciętnego ucznia w stosunku do 

wyniku przewidywanego. Za każdym razem przesunięcie jest dodatnie i jest jedną z form 

określenia EWD dla szkoły. Dokładne wartości EWD przedstawia poniższe zestawienie: 

Klasa/Szkoła EWD 

z przedziałami ufności 

Szkoła 5,2 ± 2,2 

Klasa A (12) 8,9 ± 8,6 

Klasa B (17) 3,6 ± 3,6 

Klasa C (21) 3,9 ± 3,5 

Klasa D (18) 5,7 ± 3,1 

 

III. WSKAŹNIKI EWD Z PRZEDZIAŁAMI UFNOŚCI 

                Wskaźniki EWD wraz z przedziałami ufności pozwalają statystycznie poprawnie 

porównywać średnie wyniki dla grup uczniów. Przedział ufności dla średniej to zakres 

wartości wokół niej, w którym (z określoną pewnością) możemy spodziewać się wartości 

prawdziwej. W przypadku EWD dla szkoły podstawowej przyjmuje się 90% współczynnik 

ufności. Oznacza to, że z 90% pewnością średnia wartość EWD wraz z całym przedziałem 

ufności, znajduje się w podanym zakresie. Długość przedziału ufności zależy od:  

 zróżnicowania przyrostu wiedzy poszczególnych uczniów w danej szkole: im większe 

zróżnicowanie, tym dłuższy przedział ufności, bo wyznaczenie EWD jest mniej 

precyzyjne.  

 liczby uczniów w szkole: im mniejsza liczba uczniów, tym dłuższy przedział ufności, 

bo wyznaczenie EWD jest mniej precyzyjne.  

Ponadto jeśli przedział ufności EWD  zawiera wartość 0, oznacza to przeciętną efektywność 

nauczania w szkole; jeśli cały przedział zawiera wartości dodatnie, oznacza to efektowność 

ponad przeciętną, natomiast jeśli cały przedział zawiera wartości ujemne, oznacza to 

efektywność poniżej przeciętnej.  



                 W przypadku PSP nr 14 w Opolu przedziały ufności są zróżnicowane w 

poszczególnych klasach. Najdłuższy jest przedział ufności w klasie A: ± 8,6, co świadczy o 

sporym zróżnicowaniu przyrostu wiedzy uczniów. Natomiast przedziały ufności w całej 

szkole oraz w pozostałych klasach są dużo krótsze i wynika to z dużej liczby uczniów w 

szkole oraz mniejszych różnicach w przyroście wiedzy uczniów w tych klasach. W klasie B 

przedział ufności styka się z wartością zero, natomiast w pozostałych przypadkach przedziały 

ufności  nie zawierają zera i zawierają wartości dodatnie, co oznacza ponad przeciętną 

efektywność nauczania w poszczególnych klasach i w całej szkole. Szkoła pracowała ze 

swoimi uczniami uwzględniając ich możliwości, osiągając wyniki wyższe niż te, jakich 

można się było spodziewać biorąc pod uwagę wyniki uczniów mierzone testem OBUT. 

Innymi słowy uczniowie osiągnęły wyniki wyższe w porównaniu z wynikami innych uczniów 

w całym kraju o podobnych uprzednich osiągnięciach. 

 

 



           Uprzednie osiągnięcia uczniów są ważnym elementem determinującym naukę na 

kolejnych etapach edukacji. Duże zróżnicowanie uczniów pod względem posiadanej wiedzy i 

umiejętności może być przyczyną niepowodzeń w pracy z poszczególnymi klasami w szkole. 

Z analizy wykresów wynika, że stosunkowo największe wsparcie otrzymali uczniowie, którzy 

z testu OBUT osiągnęli najniższe wyniki – EWD 7,1;  mniejsze wsparcie uczniowie o 

osiągnięciach średnich – EWD 4,9; a uczniowie o osiągnięciach wysokich otrzymali to 

wsparcie w najniższym zakresie: EWD 3,2. 

 

               Dość zróżnicowane jest EWD w poszczególnych klasach w zależności od 

poprzednich osiągnięć uczniów. W przypadku klasy A wskaźnik EWD wynosi 18,2 dla 

uczniów słabych i oznacza bardzo duże wsparcie dla tych uczniów, co wydaje się być 

oczywiste, ze względu na to, że klasa A była klasą integracyjną. Uczniowie o osiągnięciach 

wysokich otrzymali mniejsze wsparcie, ale wskaźnik EWD jest też dość wysoki i wynosi 

10,7. Najmniejszy wskaźnik EWD jest dla uczniów o średnich osiągnięciach i wynosi tylko 

0,9.  W przypadku klasy B wskaźnik EWD jest najwyższy dla uczniów o średnich 

osiągnięciach i wynosi 5,1. Uczniowie o osiągnięciach wysokich i osiągnięciach niskich  

otrzymali mniejsze wsparcie i wskaźniki EWD są tutaj porównywalne i niskie, wynoszą 

odpowiednio:1,1 i 0,7. W klasie C na podstawie wskaźników EWD można powiedzieć, że 

największe wsparcie otrzymali uczniowie o średnich osiągnięciach (EWD 5,3), mniejsze 

uczniowie o wysokich osiągnięciach (EWD 3,1). Natomiast w przypadku uczniów o niskich 

osiągnięciach ( był w tej klasie jeden taki uczeń) wskaźnik EWD jest ujemny: -10,9 i oznacza 

pogorszenie osiągnięć. Należy tutaj dodać, że klasa C osiągnęła najlepszy średni wynik ze 

Sprawdzianu w szkole. W klasie D wskaźniki EWD ukształtowały się w podobny sposób, jak 

w klasie B, ale są wyższe. Najwyższy jest wskaźnik  dla uczniów o średnich osiągnięciach i 

wynosi 6,8. Uczniowie o osiągnięciach wysokich i osiągnięciach niskich  otrzymali mniejsze 

wsparcie i wskaźniki EWD są tutaj porównywalne i wynoszą odpowiednio:4,4 i 3,1. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



IV. ROZRZUT WYNIKÓW 

         Wykresy przedstawiające wyniki osiągane przez uczniów zarówno na teście OBUT, jak 

i na Sprawdzianie pozwalają na bardzo dokładne określenie, którzy uczniowie osiągnęli 

wyniki lepsze, niż to wynikało z prognozy, słabsze lub osiągnęli wynik przewidywany. 

Zdecydowana większość uczniów PSP nr 14 przystępująca do Sprawdzianu w roku szkolnym 

2014/2015 osiągnęła wyniki powyżej wyniku przewidywanego. Niewielka liczba uczniów 

osiągnęła wyniki zgodnie z przewidywaniami i około 23% osiągnęło wyniki niższe niż 

przewidywane. Tylko 3 uczniów z grupy uzyskującej wysokie osiągnięcia miało wynik niższy 

niż przewidywany, 6 uczniów z grupy uzyskującej niskie osiągnięcia i 10 uczniów z grupy 

uzyskującej średnie osiągnięcia. 

 

 



Klasa A  

 

 

Klasa B 

 



Klasa C 

 

 

Klasa D 

 



V. REKOMENDACJE  

 

1. Osiągnięcia uczniów na badaniu OBUT wskazują na zróżnicowane umiejętności 

uczniów na koniec trzeciej klasy. 

2. We wszystkich klasach nastąpiło  przesuniecie w kierunku wyników wyższych, niż 

przewidywane. 

3. Zdecydowana większość uczniów uzyskała wyniki wyższe w porównaniu z wynikami 

innych uczniów w całym kraju o podobnych uprzednich osiągnięciach. 

4. Największe wsparcie otrzymali uczniowie, którzy z testu OBUT osiągnęli najniższe 

wyniki, natomiast najmniejsze uczniowie z wysokimi osiągnięciami. 

5. Najwyższy w szkole wskaźnik EWD (18,2) osiągnęli uczniowie o niskich 

osiągnięciach początkowych klasy A ( klasy integracyjnej). 

6. Dodatni wskaźnik EWD szkoły oraz stanin wysoki na Sprawdzianie pozwalają na 

wysoką ocenę efektywności nauczania w szkole. 

 

VI. WNIOSKI 

 

1. Należy kontynuować działania wspierające uczniów z dysfunkcjami oraz osiągających 

niskie  wyniki nauczania. 

2. Większą opieką należy otoczyć uczniów zdolnych, by osiągane przez nich wyniki nie 

ulegały pogorszeniu. 

3. Nadal należy kontynuować zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. 

 

 

                                                                             Opracowanie: Lucyna Gruca 

                                                                                                     Anna Wilk 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANE DO BADANIA EWD 

 
klasa  
 

sprawdzian 
polski + 
matematyka 

% 

OBUT 
polski 
 pkt. 

OBUT   
matematyka 
pkt. 

płeć 
 

dysleksja 
 

A01 100 19 16 K N 

A02 98 26 18 K N 

A04 71 21 15 M N 

A05 37 14 6 M N 

A06 59 19 10 M N 

A07 83 11 5 K T 

A08 37 20 7 K N 

A10 61 10 7 K N 

A12 85 4 4 M T 

A13 90 18 16 M T 

A14 54 22 14 M N 

A15 93 10 9 K N 

B02 85 26 14 M N 

B03 71 12 14 K N 

B04 85 23 11 M N 

B05 88 25 11 M N 

B06 93 17 12 M N 

B07 73 23 16 M T 

B08 51 17 11 K N 

B09 56 16 10 K N 

B11 37 6 9 K T 

B12 76 23 9 K N 

B13 51 12 7 M T 

B14 78 24 11 M N 

B15 76 19 12 M N 

B16 90 26 14 M N 

B17 66 10 10 K N 

B18 83 11 15 K N 

B20 51 22 10 K N 

C01 85 19 13 M T 

C02 44 20 10 K N 

C03 73 19 16 M N 

C04 93 25 13 M N 

C05 80 25 17 K N 

C06 51 14 11 K T 

C07 90 24 14 K N 

C08 80 21 17 K T 

C09 66 13 14 K N 

C10 95 16 18 M N 



C12 93 22 17 M T 

C13 93 23 15 K N 

C14 85 22 15 K N 

C15 68 22 17 K N 

C19 98 27 17 K N 

C20 98 25 18 K N 

C21 78 20 16 K N 

C22 83 23 17 M N 

C23 90 19 16 M N 

C24 78 19 15 K N 

C25 29 5 9 K T 

D01 93 26 18 K N 

D02 54 11 13 K N 

D03 83 15 14 M N 

D04 93 18 16 M T 

D05 83 14 8 M N 

D06 71 10 12 M T 

D07 73 20 10 M N 

D08 78 19 16 K N 

D10 56 18 7 K N 

D11 54 11 12 K T 

D12 85 16 15 K N 

D13 39 9 13 K N 

D14 59 10 10 M N 

D16 59 5 9 M N 

D17 85 18 13 M N 

D18 80 25 11 K N 

D19 66 19 14 M N 

D20 73 12 15 K N 

 


