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METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA ILOŚCIOWEGO 

 

1. OPIS ZMIENNYCH 

 

a) Wiadomości i umiejętności uczniów 
 

Do pomiaru umiejętności uczniów wykorzystane zostały narzędzia opracowane na potrzeby 

międzynarodowych badań PISA. Pomiar ten został przeprowadzony dwukrotnie. Pierwszy pomiar odbył 

się w marcu 2009, kolejny rok później w kwietniu 2010. Badanie panelowe ŚCIEŻKI ROZWOJU 

EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY – SZKOŁY POGIMNAZJALNE oparte zostało na badaniu „PISA 

2009 Opcja Narodowa”. Oznacza to, że pierwszy pomiar osiągnięć uczniów (jak również związane z nim 

badanie uwarunkowań rodzinnych i szkolnych) przeprowadzone zostało narzędziami zaprojektowanymi 

dla programu PISA i w ramach projektu „PISA 2009 Opcja Narodowa”. 

Celem badania PISA jest dostarczenie wiedzy o poziomie umiejętności uczniów w trzech 

głównych dziedzinach: rozumowanie w naukach przyrodniczych, matematyka oraz czytanie ze 

zrozumieniem. Na podstawie testu PISA mogą zostać skonstruowane trzy skale umiejętności: czytania, 

matematyczna i rozumowania w naukach przyrodniczych. Wyniki z tych dziedzin przeliczane są w taki 

sposób, że średnia dla krajów OECD wynosi 500, a odchylenie standardowe 100 (w edycji badania, 

w którym dana skala pojawia się pierwszy raz). Zagwarantowanie baterii wspólnych wskaźników na 

przestrzeni czasu czy w podgrupach badanych uczniów pozwala na skalibrowanie względne testów 

i umieszczenie wszystkich pytań i wszystkich uczniów na jednym kontinuum cechy ukrytej. Ta cecha 

skali jest nie do przecenienia w przypadku rozbudowanych i wieloaspektowych testów umiejętności. 

Dzięki użyciu testów PISA możliwe jest  precyzyjne oszacowanie wyniku każdego ucznia na trzech 

zdefiniowanych skalach oraz na jednej skali ogólnej.  

 

Więcej o badaniu PISA na stronie:  http://www.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=98 

 

b) Pomiar cech indywidualnych uczniów 
 

W badaniu skupiono uwagę na pięciu cechach ucznia, które w świetle wiedzy psychologicznej znacząco 

wpływają na wyniki szkolnego uczenia się: 1) inteligencja ogólna, 2) kompetencje społeczne, 

3) samoocena, 4) poczucie własnej skuteczności, 5)  lęk egzaminacyjny. 

 

Opis narzędzi: 

  

Ad. 1. Inteligencja ogólna (TMR). W badaniu wykorzystano do pomiaru  inteligencji Test Matryc 

Ravena, który mierzy inteligencję płynną, ma polską wersję dla osób w wieku od 16 do 19 lat i procedura 

pomiaru może być  realizowana grupowo. Test składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), 

po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana będzie miała za 

zadanie dobrać brakujący fragment spośród podanych.  

Badanie tym  testem przeprowadzono z ograniczeniem czasowym (35 minut). 

 

Ad. 2. Kompetencje społeczne (KKS). Do pomiaru kompetencji społecznych użyto Kwestionariusza 

Kompetencji Społecznych autorstwa A. Matczak. Poza ogólnym wskaźnikiem kompetencji społecznej, 

narzędzie to pozwala oszacować trzy wskaźniki szczegółowe kompetencji: w sytuacjach ekspozycji 

społecznej, w sytuacjach wymagających asertywności oraz w sytuacjach wymagających bliskiego 

kontaktu interpersonalnego.  

Kwestionariusz składa się z 90 pozycji stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. 

Badany ocenia na skali 4-stopniowej efektywność, z jaką je wykonuje. Badanie trwa ok. 20 minut.  
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Ad. 3. Samoocena (SES). W badaniu wykorzystano polską adaptację Skali Samooceny SES A. 

Rosenberga. Test przeznaczony jest do badania poziomu ogólnej samooceny młodzieży i dorosłych. SES 

– Skala Samooceny Rosenberga (the Rosenberg Self-Esteem Scale) bada przekonanie uczniów o własnej 

wartości, ich zadowolenie z tego, jacy są. Osoby o niskiej samoocenie wykazują mało własnej inicjatywy, 

mają też skłonność do unikania zadań, które niosą ze sobą ryzyko porażki i łatwo rezygnują w obliczu 

trudności. Z kolei osoby o wysokiej samoocenie są nastawione na działanie i podejmowanie nowych 

wyzwań, realizują podjęte zadania z większą wytrwałością i nie zniechęcają się łatwo pod wpływem 

porażki. Skala Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-

Tabaczek i M. Łaguny składa się z 10 twierdzeń, 4 stopniowej skali od „1 –  zdecydowanie zgadzam się” 

do „4 – zdecydowanie nie zgadzam się”, czas wypełnienia testu to ok. 10 minut. 

 
Ad. 4. Poczucie własnej skuteczności (KNS). W badaniu użyto  Kwestionariusza Nadziei na Sukces 

autorstwa M. Łaguny, J. Trzebińskiego i M. Zięby. KNS mierzy oczekiwanie pozytywnych skutków 

własnych działań. Zawiera dwie podskale: przekonania o posiadaniu silnej woli oraz przekonanie 

o umiejętności znajdowania właściwych rozwiązań. Przeznaczony jest do badania młodzieży szkolnej 

i dorosłych. Kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń, a badany określi stopień, w jakim dane 

stwierdzenie jest w stosunku do niego prawdziwe, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie 

nieprawdziwe") do 8 („zdecydowanie prawdziwe"). Badanie grupowe, jego czas nie powinien 

przekroczyć 10 minut.  

 

Ad. 5. Lęk egzaminacyjny (STAI). Jednym z możliwych do przyjęcia sposobów pomiaru lęku 

egzaminacyjnego jest narzędzie State-Trait Anxiety Inventory (Kwestionariusz Stanu – Cechy Lęku) 

autorstwa C. D. Spielbergera, R. L. Gorsucha i R. E. Lushene’a. Test był używany do badania lęku 

egzaminacyjnego w polskich realiach (Kosmala, 2002). 

Budowa STAI opiera się na rozróżnieniu między lękiem rozumianym jako przejściowy i uwarunkowany 

sytuacyjnie stan jednostki, a lękiem rozumianym jako względnie stała cecha osobowości. Lęk jako stan 

i lęk jako cecha charakteryzowane są przez Spielbergera następująco (za: Kosmala, 2002): 

– Lęk-stan (L-stan) charakteryzuje się subiektywnymi, świadomie postrzeganymi uczuciami obawy 

i napięcia, którym towarzyszy związana z nimi aktywacja lub pobudzenie autonomicznego układu 

nerwowego. Charakterystyczną cechą L-stanu jest jego duża zmienność pod wpływem oddziaływania 

różnego rodzaju czynników zagrażających. 

– Lęk-cecha (L-cecha) oznacza motyw lub nabytą dyspozycję behawioralną, która czyni jednostkę 

podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażających 

i reagowanie na nie stanami lęku, nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do wielkości obiektywnego 

niebezpieczeństwa. Narzędzie bada skłonność jednostki do postrzeganie różnego rodzaju sytuacji, nawet 

tych, które są obiektywnie niegroźne, jako zagrażających i reagowania na nie lękiem silniejszym, 

niż wynikałoby to z wielkości rzeczywistego niebezpieczeństwa.  

Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada, wybierając jedną z czterech 

skategoryzowanych odpowiedzi. 
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2. ETAPY BADANIA 

 

a) Etap I – pomiar narzędziami PISA – marzec 2009 

 

PISA 2009 OPCJA NARODOWA – marzec 2009 – pierwszy pomiar wiadomości i umiejętności 

uczniów 

Zastosowane w badaniu narzędzia badawcze obejmowały: Zeszyty zadań testowych, Kwestionariusz 

ucznia, Kwestionariusz szkoły oraz Kwestionariusz dla rodziców uczniów. Narzędzie te są polska 

adaptacją materiałów używanych w międzynarodowym badaniu PISA – „Program Międzynarodowej 

Oceny Umiejętności Uczniów” (Programme for International Student Assessment – PISA). Jest to jedno 

z najważniejszych międzynarodowych badań w dziedzinie edukacji, koordynowane przez OECD.  

 

b) Etap II – Pomiar TMR + KKS+ KNS – jesień 2009 

 

Badaniem na tym etapie zostali objęci uczniowie wylosowanych klas I szkół pogimnazjalnych oraz 

dodatkowo uczniowie innych klas urodzeni w roku 1992. Ogółem z terenu całej Polski wylosowano jako 

próbę zasadniczą 200 szkół: 40 szkół zasadniczych, 60 średnich zawodowych (6 liceów profilowanych 

i 54 technika) oraz 100 liceów ogólnokształcących (niemal wyłącznie publicznych). Do badania włączono 

dodatkowo 8 wylosowanych szkół średnich (techników i liceów ogólnokształcących), z których dane 

zostały wykorzystane w badaniu międzynarodowym PISA, lecz nie zostały one wykorzystane w badaniu 

panelowym.  

 

c) Etap III – powtórzony pomiar narzędziami  PISA (drugie badanie osiągnięć szkolnych)  

+ kwestionariusze psychologiczne SES, STAI. Badanie nauczycieli i siatek zajęć – 

kwiecień 2010 

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-29 kwietnia 2010. Realizację badania prowadziła ta sama grupa 

koordynatorów i ankieterów Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN, z którą 

współpracowano w ubiegłych latach w projekcie PISA. Badanie prowadzone było zgodnie 

z przygotowaną przez zespół PISA oraz ORBS instrukcją (modyfikacją instrukcji międzynarodowej) 

uwzględniającą kluczowe procedury przeprowadzenia badania kognitywnego. Badanie przeprowadzane 

było ściśle według międzynarodowych standardów, przewidzianych w projekcie PISA. Składało się ono 

z dwóch sesji, między którymi przewidziana była krótka przerwa. Na koniec drugiej sesji uczniowie 

wypełniali dwa testy psychologiczne SES i STAI. 

Drugie badanie osiągnięć szkolnych odbyło się na podstawie zadań wykorzystanych w badaniu PISA 

2009. Zgodnie z metodologią PISA w badaniu przetestowane były 3 dziedziny wiedzy uczniów: 

rozumowanie w naukach przyrodniczych, matematyka oraz czytanie ze zrozumieniem. Testy zawierał 

około 100 zadań , w śród nich pytania wielokrotnej odpowiedzi, pytania krótkiej odpowiedzi oraz pytania 

otwarte.  Zadania zostały przydzielone do zeszytów testowych, by zagwarantować zbalansowane 

próbkowanie macierzowe oraz w taki sposób, by uczniowie piszący test w 2009 nie otrzymali tych 

samych zadań.  

 

Badanie  nauczycieli 

 

Kwestionariusz nauczycielski został zaprojektowany tak aby zbadać potencjalny wpływ zmiennych 

charakteryzujących nauczyciela na efektywność pracy w szkole. Uwzględniono w nim najważniejsze 

zagadnienia związane z nauczaniem szkolnym: wpływ oceniania zewnętrznego i ewaluacji, klimat szkoły 

i warunki materialne szkoły, klimat wylosowanej do badania klasy, oraz szczegółowe informacje 

związane nauczycielem i jego pracą.   
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W pierwszej części kwestionariusza nauczyciel otrzymał dokładne informacje o tym jak należy 

odpowiadać na poszczególne pytania w kwestionariuszu. W kolejnych częściach był zapytany o stosunek 

do egzaminu gimnazjalnego oraz o wykorzystywanie wyników egzaminacyjnych w swojej pracy. Pytania 

w tej części kwestionariusza sprawdzały, czy poszczególni nauczyciele wykorzystują w swojej pracy 

informacje jakie zapewnia system egzaminów zewnętrznych oraz jaki jest ich stosunek do 

poszczególnych egzaminów oraz całego systemu egzaminacyjnego. Zbadano również warunki materialne 

jak i klimat w miejscu pracy nauczycieli. Poproszono też nauczycieli o charakterystykę badanej klasy. 

Problem ten jest ściśle związany z kwestionariuszem, który wypełniali uczniowie.  Szczegółowo został 

zbadany też stosunek do pracy nauczyciela, chodzi tu przede wszystkim o zaangażowanie w pracę. 

 

Centralnym aspektem tego badania, zgodnie z zamówieniem jest wypalenie zawodowe Wypaleniem 

zawodowym nazywa się zespół objawów psychologicznych, na które składają się przede wszystkim: 

wyczerpanie emocjonalne oraz fizyczne, depersonalizacja oraz obniżone poczucie dokonań osobistych 

przy braku satysfakcji zawodowej. Wypalenie dotyczy tych zawodów, których istotą jest praca z innymi 

ludźmi, zwłaszcza gdy jest ona mocno nacechowana emocjonalnie. Na potrzeby pomiaru tej zmiennej 

skonstruowano autorska skalę badająca wypalenie zawodowe. Inspiracją był Kwestionariusz Wypalenia 

Zawodowego (MBI – Maslach Burnout Inventory). Stanowił on podstawę do zbudowanie tej skali ze 

względu na brak możliwości użycia kwestionariusza (nie uzyskano zgody właścicieli praw autorskich na  

badanie w Polsce, test nie istnieje na rynku polskim) 

Kwestionariusz, klasycznie, zamyka metryczka zbierająca szczegółowe informacje na temat nauczyciela, 

jego wieku, płci, stażu pracy oraz nauczanych przedmiotów.  

W zależności od typu szkoły, badaniami objęto od 5 do 11 nauczycieli przedmiotów. Ankiety rozesłano 

pocztą do dyrektorów szkół wraz z materiałami informacyjnymi o badaniu. Zapewniono poufność 

informacji. Podczas realizacji badania kierowano się następującymi przesłankami: 

 

1. Badaniem objęci powinni zostać są wyłącznie nauczyciele, którzy uczyli lub uczą wybranych 

przedmiotów w wylosowanej do badania klasie.  

2. Jeśli program nauczania w wylosowanej klasie obejmuje aktualnie dany przedmiot, ankietę należy 

dostarczyć prowadzącemu go nauczycielowi 

3. Jeśli program nauczania w wylosowanej klasie nie obejmuje aktualnie danego przedmiotu, ankietę 

należy dostarczyć nauczycielowi, który uczył ją tego przedmiotu w ubiegłym roku szkolnym 

4. Jeśli któryś z nauczycieli uczy/uczył wylosowaną klasę więcej niż jednego spośród objętych 

badaniem przedmiotów, ankietę należy wypełnić jeden raz.  

5. Należy postępować podobnie, jeśli przedmioty są „łączone”, np. fizyka z elementami chemii 

(może tak być w szkołach zasadniczych). Nauczycielowi należy dostarczyć tylko jedną (dowolną) 

kopertę. 

Wzór kwestionariusza znajduje się w dziale: Materiały użyte w badaniu. 

 

Badanie siatek zajęć 

Liczba godzin dydaktycznych jest jedną z podstawowych informacji jakie można otrzymać 

od różnych szkół. Jako że jednym z podstawowych celów badania jest ocena czynników efektywności 

szkół poznanie dokładnego planu pracy z uczniem może pomóc w zrozumieniu kluczowych 

mechanizmów dla efektywności pracy szkół. Uzyskanie informacji o liczbie godzin umożliwi porównanie 

wyników uczniów dla różnych typów siatek zajęć. Liczba godzin nauki i kolejność przedmiotów, w jakiej 
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są nauczane może mieć, bowiem istotny wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów mierzone rożnymi 

typami testów kompetencji – zarówno na wyniki w testach PISA jak i na wyniki egzaminów końcowych. 

Informacje zbierano za pomocą kwestionariusza, który pozwolił określić jaką liczbę godzin 

dydaktycznych uczniowie wylosowanych klas odbyli, lub odbędą w ciągu dwóch pierwszych lat nauki. 

W kwestionariuszu zawarto pytanie zarówno o rok szkolny 2008/2009 jak i 2009/2010.  

Przy konstrukcji kwestionariusza zwrócono uwagę na to, iż: 

1. Kwestionariusz dotyczy liczby zaplanowanych godzin dydaktycznych jedynie w wylosowanej 

do badania klasie. 

2. Przez godzinę rozumiemy godzinę „szkolną”, czyli  45 minut  

3. W kwestionariuszu prosimy o podanie liczby godzin za ostatnie dwa lata. 

4. Prosimy o podanie liczby godzin w tygodniu. 

5. Jeżeli nauka któregoś przedmiotu odbywa się w cyklu krótszym niż roczny należy to odnotować 

6.  Kwestionariusz przygotowany jest dla szkół różnego typu. Może się zdarzyć, iż dany przedmiot 

nie jest/nie był nauczany w wylosowanej klasie.  

7. W poszczególnych szkołach i klasach uczniowie uczą się różnych języków obcych 

8. Możliwa jest sytuacja, w której różny wymiar godzinowy dotyczył będzie kilku przedmiotów – 

np. w wylosowanej klasie uczniowie mogą uczyć się 2 lub 3 godziny zarówno angielskiego jak 

i niemieckiego. Wtedy w wierszu a) należy wpisać „angielski /niemiecki – 3 godziny” natomiast 

w polu b): „angielski /niemiecki – 2 godziny”.  

 

Wzór kwestionariusza znajduje się w dziale: Materiały użyte w badaniu 

 

d) Etap IV – scalanie danych egzaminacyjnych – czerwiec – wrzesień 2011 

 

Baza danych rozszerzy się o wyniki wszystkich egzaminów zewnętrznych dla każdego ucznia, który 

wyraził zgodę na przekazanie tych danych na poczet projektu. Dane zostaną przygotowane przez 

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.  

 

 


