
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

OPIS PRÓBY 

 

Definicja populacji. W planowanym badaniu populacja zdefiniowana to wszyscy uczniowie 

uczący się w systemie dziennym, w klasie I, w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 

technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Do tak zdefiniowanej populacji zaliczają się zatem 

uczniowie drugoroczni oraz ci, którzy z jakiegoś powodu zaczęli edukację wcześniej. Tak zdefiniowana 

populacja pomniejszona została o szkoły charakteryzujące się odmiennym programem nauczania lub 

strukturą nauczania – szkoły specjalne, szkoły baletowe, sportowe, dla niewidomych, szkoły 

przyszpitalne, przywięzienne. Wykluczenia dokonane zostały na podstawie listy szkół, poprzez jej 

ograniczanie.  

W trakcie realizacji badania dokonane zostały również wykluczenia wewnątrzszkolne, czyli wykluczenia 

poszczególnych uczniów, którzy, z różnych przyczyn, nie powinni być testowani. Zostały przyjęte 

standardy IEA, według których istnieją trzy podstawowe typy uczniów, których należy wykluczyć 

z badania: uczniowie umysłowo lub emocjonalnie niezdolni do testowania (potwierdzenie psychologa), 

funkcjonalnie niezdolni (np. złamana ręka), uczniowie niemówiący aktualnie w języku, w którym 

przeprowadzane było badanie. 

Dla tak zdefiniowanej populacji operatem losowania była lista szkół zawierająca liczebność uczniów. 

Lista uzyskana została z SIO (Systemu Informacji Oświatowej). 

 

Warstwowanie i alokacja. Podstawowe warstwy, jakie przyjęte zostały w losowaniu, utworzone 

były na podstawie typu szkół. Utworzone zostały trzy warstwy: 

Licea ogólnokształcące (100 szkół) 

Technika i licea profilowane (60 szkół) 

Zasadnicze szkoły zawodowe (40 szkół) 

Alokacja ta nie jest proporcjonalna, lecz dzięki niej możliwe będzie porównanie szkół z różnych warstw. 

Dzięki przyjętej alokacji w warstwach zapewniona zostanie bowiem minimalna liczba szkół pozwalająca 

na uprawnione statystycznie porównania. Reprezentatywność dla całej populacji zapewniona będzie przez 

system wag (patrz punkt „Wagi”). 

Łącznie wylosowanych zostało 5 tysięcy uczniów. W ramach procedury doboru systematycznego, 

poprzez odpowiednie posortowanie listy, będziemy mieli do czynienia z warstwowaniem implicite 

na warstwy ze względu na wielkość i lokalizację szkół. 

 

Losowanie szkoły i klasy. Losowanie miało charakter losowania dwustopniowego. Najpierw 

wylosowane zostały  szkoły, następnie z każdej szkoły wylosowana została jedna klasa. Szkoły w każdej 

warstwie wylosowane zostały z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do ich wielkości (po to, 

by zapewnić jednostkom − uczniom – zbliżone prawdopodobieństwa wylosowania). Wielkość 

definiowana jest jako liczba uczących się uczniów spełniających niezbędne wymogi badania (w tym 

przypadku uczniów, którzy uczą się w klasie I).  

 

Wagi. Po przeprowadzeniu losowania obliczony został system wag, mający zasadniczo dwa cele. 

Po pierwsze, ma zapewnić reprezentatywność wyników, które będą zaburzone przez alokację szkół 

w warstwach, schemat losowania oraz braki danych.  

Więcej o wagach w pliku OPIS ZAWARTOŚCI BAZY WYNIKÓW 

 


