Analizujemy wyniki egzaminów
ósmoklasistów w szkołach
w roku 2020 roku
Od analiz ilościowych do jakościowych

Informacja: Co na mapach?
W bieżącym roku średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów zostały zilustrowane przy pomocy interaktywnych map, które są dostępne
na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Używając filtrów mamy możliwość zauważyć zróżnicowanie wyników z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych między województwami, powiatami i gminami.
Mapy wykonano metodą cieniowaną - im ciemniejsza barwa koloru jednostki administracyjnej widocznej na mapie, tym wynik jest nieco wyższy niż w pozostałych
jednostkach administracyjnych. Na mapach nie podano nazw województw, powiatów i gmin, a jedynie odpowiadające im numery (teryt), które powtórzono obok
mapy w tabeli. Nazwę województwa, powiatu czy gminy można odczytać po najechaniu wskaźnikiem myszki na dany obszar na mapie.
Tabela obok mapy zawiera dane o liczbie zdających i średnim wyniku egzaminu (w procentach punktów). Na prawo wykres słupkowy, na którym w innej formie
graficznej pokazano wartości średnich wyników dla poszczególnych jednostek terytorialnych.
Wyniki można także pobrać i dalej swobodnie je przeglądać, porządkować.

Mamy możliwość pobierania danych statystycznych stanowiących podstawę wykonania mapy, czyli zmieniamy typ danych
z csv na xlsx i sortujemy według danych w kolumnach np. według wyniku średniego w województwach (przykład poniżej).
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Analizując mapę – zwracamy uwagę
na terytorialne zróżnicowanie
średnich wyników egzaminu
a) z języka polskiego
b) z matematyki
c) z języków obcych
w powiatach i gminach

Analogicznie jak dla województw dla każdej jednostki administracyjnej
można pobrać dane
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Analizujemy wyniki egzaminacyjne uczniów według powiatów, gmin i szkół
Zestawienie danych w tabeli ułatwia porównanie średnich wyników w województwie ze średnimi wynikami
w powiecie i gminach.
W których powiatach uzyskano najwyższe wyniki?
W których gminach powiatu bocheńskiego uzyskano najwyższe średnie wyniki z języka polskiego?
Ile szkół w gminie Bochnia uzyskało wynik wysoki w skali kraju, czyli w skali standardowej dziewiątki
uzyskało rezultat odpowiadający 7, 8, 9 staninowi?
......
……

Źródło: www.oke.krakow.pl

Analizujemy ogólne rezultaty uczniów w szkole na tle innych szkół pracujących w podobnych warunkach np.:
liczebności uczniów, lokalizacyjnych (wieś, miasto do 20 000 mieszkańców itp.), aspiracji społeczeństwa lokalnego

Fragment zestawienia wyników dla szkół

Źródło: www.oke.krakow.pl

Dyrektorzy szkół w całej Polsce uzyskali dostęp do indywidualnych wyników każdego ucznia w szkole
oraz dostęp do kolejnych statystyk i ich graficznych prezentacji.

Wykresy:
- liczba zdających w szkołach
- mediana (wynik środkowego ucznia)
- odchylenie standardowe (miara zróżnicowania wyników)
- średni wynik w %
- rozkład wyników uczniów według skali standardowej dziewiątki w szkole (dla każdego przedmiotu)
- średnie wyniki w oddziałach klasowych, szkole, gminie, powiecie, województwie, kraju
- wykonanie zadań egzaminacyjnych przez uczniów według klas, w województwie, kraju
Tabele:
- zestawienie średnich wyników
- procentowe wykonanie zadań w klasach, szkole, województwie, kraju

Poniżej przykłady wykresów i tabel.

Zestawienie tabelaryczne wyników przedmiotami i zadaniami

Statystyki

Język polski

Przykład informacji odczytanej z wykresów
Wykres przedstawia rozkład wyników uczniów w szkole
(można poprzez wybór wybrać rozkłady w klasach).
Procentowy udział uczniów w szkole z wynikami niższymi
niż średnie jest niższy niż w kraju. Odpowiednio
procentowy udział wyników średnich i wyżej średnich jest
wyższy w szkole niż w kraju. Dwukrotnie częściej niż w
kraju występuje w szkole wynik najwyższy (9 stopnia skali
standardowej dziewiątki).

Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 47 uczniów szkoły, uzyskali średni wynik 62%.
Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego wynosi 64%, a więc jest wyższy od wyniku
średniego co potwierdza rozkład wyników indywidualnych uczniów w skali standardowej dziewiątki
(patrz na lewy wykres).
Na wykresie powyżej pokazano porównanie wyników średnich uzyskanych w różnych grupach uczniów.
Średni wynik uczniów w szkole jest wyższy niż średni wynik w kraju.
Uczniowie obu klas uzyskali wynik wyższy niż średni w kraju.
Wyniki obu klas są na poziomie wyników w województwie, który jest nieco wyższy niż wynik w kraju.
Wyniki w szkole są nieco niższe niż wyniki w gminie i powiecie.

Aby zobaczyć jak uczniowie rozwiązywali poszczególne zadania patrz
zakładka: szczegółowe wyniki
• wymagane jest wybranie danego egzaminu, dla którego chcemy zobaczyć na wykresie
lub w tabeli. Wyniki podano w procentach uzyskanych punktów za rozwiązanie zadań lub kryteriów
stosowanych podczas ich oceny (w zadaniach sprawdzających różne umiejętności)
Legenda: Numery na osi poziomej odpowiadają kolejno numerom zadań rozwiązywanych przez zdających lub
zawierają etykiety opisujące kolejne kryteria oceny zadania sprawdzającego różne umiejętności.

• Język polski:
• W zadaniu 21_J - Treść i forma; 21_T - Język; zad. 22_Rt - Realizacja tematu wypowiedzi; 22_EE - Elementy
twórcze/Elementy retoryczne; 22_ Kl - Kompetencje literackie i kulturowe; 22_Kt - Kompozycja tekstu; 22_St Styl; 22_Je - Język; 22_OR - Ortografia; 22_In - Interpunkcja.

• Język obcy: 14_T – Treść, 14_S- Spójność; 14_Z-zakres; 14_P –Poprawność

Język polski
Jak uczniowie w szkole poradzili sobie z rozwiązaniem zadań?
Czy wynik jest on podobny do poziomu wykonania zadań w kraju?

Legenda: Na osi poziomej znajdują się kolejno numery zadań rozwiązywanych przez zdających lub etykiety opisujące kolejne kryteria oceny zadania sprawdzającego
różne umiejętności.
W zadaniu 21_J - Treść i forma; 21_T - Język; zad. 22_Rt - Realizacja tematu wypowiedzi; 22_EE - Elementy twórcze/Elementy retoryczne; 22_ Kl - Kompetencje
literackie i kulturowe; 22_Kt - Kompozycja tekstu; 22_St - Styl; 22_Je - Język; 22_OR - Ortografia; 22_In - Interpunkcja.
Rozkład średnich wyników wykonania zadań z języka polskiego w analizowanej szkole jest porównywalny do rozkładu krajowego. Można zauważyć, że aż w 20
zadaniach średnie wykonanie zadań było wyższe niż w kraju, a w 9 zadaniach nieznacznie niższe. Najlepiej wypadły zadania 13, 14, 15 i 17, a najsłabiej 2, 6_1, 11,
18_1, 18_2 oraz interpunkcja i ortografia. Sięgamy po arkusze egzaminacyjne, aby przypomnieć sobie treść poszczególnych zadań, a oceniając wyniki uczniów zapisać
wnioski do swojej pracy.

W informacji o wynikach wstępnych
CKE czytamy, że w kraju za rozwiązanie…

Łatwe zadanie

Sprawdź jaki wynik z języka polskiego uzyskali uczniowie w Twojej szkole/klasie?
Jaki procent uczniów w szkole/klasie rozwiązało zadanie 14.?

Trudne zadania

Źródło: Wstępna ogólnokrajowa informacja o wynikach ósmoklasisty CKE

Jaki procent uczniów
w szkole/klasie rozwiązało
zadanie 18.1 i 18.2?

Język polski
Jak uczniowie poszczególnych klas w szkole poradzili sobie z rozwiązaniem zadań?

Legenda: Numery na osi odpowiadają kolejno numerom zadań rozwiązywanych przez zdających lub etykiety opisujące kolejne kryteria oceny zadania
sprawdzającego różne umiejętności.
W zadaniu 21_J - Treść i forma; 21_T - Język; zad. 22_Rt - Realizacja tematu wypowiedzi; 22_EE - Elementy twórcze/Elementy retoryczne; 22_ Kl - Kompetencje
literackie i kulturowe; 22_Kt - Kompozycja tekstu; 22_St - Styl; 22_Je - Język; 22_OR - Ortografia; 22_In - Interpunkcja.
- zwrócono uwagę na te zadania, których wykonanie jest zdecydowanie niższe niż pozostałych w obu klasach (A i B).
- uczniowie obu klas różnie poradzili sobie z rozwiązaniem kilku zadań np. 6_2, 7, 8_2. 20 ….

A 24%
B 32%
Kraj 23%

A 24%
B 23%
Kraj 26%

A 24%
B 23%
Kraj 26%

Trudne zadania dla uczniów w tej szkole

Sięgamy po arkusze egzaminacyjne, aby przypomnieć sobie
treść poszczególnych zadań.
W trakcie przygotowywania się do analizy można wynotować
sobie na marginesach obok każdego zadania w arkuszu jego
procentowe wykonanie w klasach na tle wyników krajowych.
Jaką umiejętność podstawy programowej sprawdzano tym
zadaniem?
Trafność sprawdzanej umiejętności będzie można potwierdzić
porównując ją ze sprawozdaniem CKE (30 październik 2020 r.)

Oceniając wyniki uczniów warto sukcesywnie zapisywać
wnioski do swojej pracy z kolejnymi rocznikami uczniów.

MATEMATYKA

Przykład informacji odczytanej z wykresów
Rozkład wyników uczniów w szkole/klasie (możliwy wybór).
Rozkład wyników uczniów z matematyki w szkole wskazuje, że procentowy
udział uczniów z wynikami średnimi i wysokimi jest zdecydowanie wyższy
w szkole niż średnio w kraju.
Dwukrotnie częściej niż w kraju występuje w szkole wynik wyższy niż średni
i wysoki (6 i 7 stopnia skali standardowej dziewiątki).

Do egzaminu z matematyki przystąpiło 47 uczniów szkoły, uzyskali średni wynik 59%.
Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego wynosi 63%, a więc jest
wyższy od wyniku średniego, co potwierdza rozkład wyników indywidualnych
uczniów w skali standardowej dziewiątki (patrz na lewy wykres).
Wyniki w powiecie, gminie i szkole są wyższe niż wyniki średnie dla kraju i
województwie.
Wyniki uczniów w klasie A i B są wyższe niż średnie wyniki w kraju i województwie.

Matematyka
Jak uczniowie w szkole poradzili sobie z rozwiązaniem zadań
w porównaniu z uczniami w kraju?

Numery na osi poziomej odpowiadają kolejno zadaniom rozwiązywanym przez zdających.
- zwrócono uwagę na te zadania, których wykonanie jest zdecydowanie słabsze niż pozostałych zadań. Poprawnie rozwiązuje je najwyżej co 6 lub co 5 uczeń w Polsce.
- uczniowie w szkole wykonali wszystkie zadania znacznie częściej niż średnio uczniowie w kraju uzyskując znacznie wyższe rezultaty niż w kraju np. w zadaniu 4,
13, 14, 15, 17, 18, 19…

Matematyka
Jak uczniowie poszczególnych klas w szkole poradzili sobie z rozwiązaniem zadań?

Numery na osi poziomej odpowiadają kolejno zadaniom rozwiązywanym przez zdających.
- zwrócono uwagę na te zadania, których wykonanie jest zdecydowanie słabsze niż innych (zad. 2, 5, 11, 16, 21),
- zwrócono uwagę na te zadania, w których uczniowie obu klas (A i B) znacznie różnili się skutecznością rozwiązania tych zadań (np. zad. 4, 8, 9, 10, 12, 13),
- sprawdź treść merytoryczną tych zadań i zastanów się jakich metod dydaktycznych użyć, aby były one jeszcze skuteczniejsze w przyszłości.

Najłatwiejsze zadanie w kraju

Najwięcej trudności

Źródło: Wstępna ogólnokrajowa informacja o wynikach ósmoklasisty CKE

A 36%
B 45%
Kraj 35%

Trudne zadania

Sięgamy po arkusze egzaminacyjne, aby przypomnieć sobie treść
poszczególnych zadań.
W trakcie przygotowywania się do analizy można wynotować na
marginesach obok każdego zadania w arkuszu jego procentowe
wykonanie w klasach na tle wyników krajowych.

A 44%
B 36%
Kraj 45%

Jaką umiejętność podstawy programowej sprawdzano tym
zadaniem?
Trafność sprawdzanej umiejętności będzie można potwierdzić
porównując ją ze sprawozdaniem CKE ( 30 październik 2020 r.)

Oceniając wyniki uczniów warto sukcesywnie zapisywać wnioski
do swojej pracy z kolejnymi rocznikami uczniów.

A 28%
B 50%
Kraj 34%

Język angielski

Przykład informacji odczytanej z wykresów
Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło w szkole 49 uczniów.
Rozkład wyników uczniów w szkole wyraźnie wskazuje, że uczniowie
częściej niż średnio w kraju uzyskali wyniki wyżej średnie i wysokie.
Procentowy udział wyników wysokich jest w szkole dwukrotnie
wyższy niż średnio w kraju (8 stanin).

Na wykresie zestawiono średnie wyniki z języka angielskiego w różnych grupach
uczniów.
Średni wynik w szkole jest wyższy od wyniku uzyskanego w województwie i kraju,
ale nieco niższy niż w powiecie (powiat miejski). Uczniowie klasy A uzyskali nieco
wyższe wyniki niż uczniowie w klasie B, ale wyniki uczniów obu klas są wyższe niż
średnio wyniki w województwie czy kraju.

Język angielski

Analizujemy rozwiązane zadań uczniów w szkole na tle wyników krajowych

Numery na osi poziomej odpowiadają kolejno zadaniom rozwiązywanym przez zdających. Legenda do kryteriów w zadaniu 14_P - treść; P_S - spójność i logika
wypowiedzi; 14_T - zakres środków językowych; 14_Z - poprawność środków językowych.
- zwrócono uwagę na te zadania, których wykonanie jest zdecydowanie słabsze niż innych. Poprawnie rozwiązuje je w Polsce co 4 lub co 5 uczeń.

Uczniowie w analizowanej szkole wykonali wszystkie zadania nieco lepiej niż średnio uczniowie w kraju.

Język angielski
Analizujemy rozwiązania zadań przez uczniów według klas

Numery na osi poziomej odpowiadają kolejno zadaniom rozwiązywanym przez zdających. Legenda do kryteriów w zadaniu 14_P - treść; P_S - spójność i logika
wypowiedzi; 14_T - zakres środków językowych; 14_Z - poprawność środków językowych
- zwrócono uwagę na te zadania, których wykonanie różni się między klasami w szkole. Poprawnie rozwiązuje je w Polsce co 4 lub co 5 uczeń.
W analizowanej szkole można zauważyć pewne różnice w wykonaniu zadań przez uczniów klasy A i B (1.5; 2.3.; 6.2; 8.2, 9.4; 13.3). Sprawdźmy co to za zadania (arkusz).

Najłatwiejsze zadanie

Najtrudniejsze zadanie

Zadanie 8

8.1

8.2

8.3

8.4

Klasa A

76%

68%

76%

84%

Klasa B

58%

25%

58%

79%

Kraj

56%

37%

53%

67%

Zadanie 13

13.1

13.2

13.3

13.4

Klasa A

28%

68%

64%

44%

Klasa B

17%

50%

25%

42%

Kraj

11%

38%

31%

37%

Sięgamy po arkusze egzaminacyjne, aby przypomnieć sobie treść poszczególnych zadań.
W trakcie przygotowywania się do analizy można wynotować na marginesach obok każdego
zadania w arkuszu jego procentowe wykonanie w klasach na tle wyników krajowych.
Jaką umiejętność podstawy programowej sprawdzano tym zadaniem?
Trafność sprawdzanej umiejętności będzie można potwierdzić porównując ją ze
sprawozdaniem CKE (30 październik 2020 r.)

Oceniając wyniki uczniów warto sukcesywnie zapisywać wnioski do swojej pracy
z kolejnymi rocznikami uczniów.

Refleksja wewnątrzszkolna
Na liście czynników, które uzasadniają rezultaty egzaminów znajdą się zapewne takie, które ogólnie możemy nazwać czynnikami środowiskoworodzinnymi (z jakiej rodziny pochodzi dziecko, gdzie mieszka i z kim się wychowuje) oraz indywidualne (takie jak inteligencja czy temperament).
Są one ważne, by zrozumieć kontekst, w jakim pracuje szkoła, ale niestety nie mamy na nie wpływu.
Skupimy się na czynnikach, na które szkoła ma wpływ. Można je podzielić na dwie ogólne grupy:
a)
pierwsza grupa to sposób organizacji nauki w szkole (głównie zależny od dyrektora szkoły)
b)
druga to czynniki dydaktyczne, przez które rozumiemy codzienną pracę z uczniami na lekcji.

1)

Zastanówmy się, które z wypisanych przez nas czynników należą do czynników pedagogicznych. Podkreślmy je lub wypiszmy na osobnej kartce.
Zastanówmy się teraz, jak wpłynęły one na wyniki uzyskane przez uczniów w szkole.

2)

Czy możemy wyjaśnić, które konkretne metody pracy w klasach wpłynęły na poprawę wyników uczniów z poszczególnych umiejętności?
Jeśli niektóre zadania wypadły lepiej niż się spodziewaliśmy, wtedy stosowane metody dydaktyczne można adaptować do nauczania innych
treści czy przedmiotów.

3)

W przypadku gdy w szkole jest więcej niż jedna klasa, w której przeprowadzany był egzamin, powinniśmy w naszej interpretacji odnieść się
zwłaszcza do różnic dydaktycznych między klasami: różni nauczyciele, różne aspiracje uczniów, programy szkolne, godziny rozpoczęcia zajęć itp.
Zastanówmy się, wykorzystując poprzednie analizy, czy i w jaki sposób wpłynęły one na wyniki uczniów.

4)

Refleksja oparta na analizie zróżnicowania wyniku między klasami daje nam więcej informacji niż refleksja nad szkołą jako całością. Jeśli na
przykład dwie klasy różnią się wynikami, a nauczali w nich różni nauczyciele lub zastosowano w nich odmienną organizację zajęć (na przykład
część uczniów uczęszczała na zajęcia poranne druga popołudniami; część aktywnie uczestniczyła w zajęciach zdalnych inni byli częściej nieobecni
lub rzadko aktywni), to możemy zastanowić się czy czynniki te nie miały istotnego wpływu na uzyskane wyniki.

Refleksyjny praktyk w działaniu
Rozpoznanie efektów kształcenia w szkole wymaga:
1. Przygotowania zestawienia wyników egzaminów (SIOEO).
2. Nadania znaczenia jakościowego wynikom (czytamy arkusze egzaminacyjne,
rozpoznajemy sprawdzane umiejętności i odnotowujemy obok zadań wskaźniki
ich wykonania w szkole, w klasach i w kraju.
3. Analizy z wykorzystaniem sprawozdania CKE (zadania pod lupą).
4. Wartościowania efektów kształcenia w szkole na tle efektów na zewnątrz szkoły.
5. Zapisania wniosków przedmiotowych z określeniem obszarów
wymagających zmiany.
6. Sformułowanie ogólnych rekomendacji dla nauczycieli w szkole.
7. Zaplanowania działań regulacyjnych i ich konsekwentna realizacja
zgodnie z przyjętym planem.

Wskazówka dla praktyków:
• staramy się, aby analiza wyników
przeprowadzana przez szkołę
nie była tylko opisem stanu,
a interpretacją, dającą się
przełożyć na dydaktykę,
• w interpretacjach nie uciekamy
w usprawiedliwienia i szukanie
„winnych” oraz uwarunkowań
środowiskowych i organizacyjnych,
• zastanawiamy się nad tym, jak
metody pracy z uczniami
wpływają na skuteczność
nauczania i uczenia się uczniów.

Analizy wyników w szkołach - Technika analityczna SWOT
W zestawieniu bierzemy pod uwagę głównie wyniki interpretacji egzaminu zewnętrznego, które zostały
zasugerowane, ale można oczywiście odnosić się do innych czynników, które wpływają na efekty kształcenia i nie
zostały zasygnalizowane.
Po zestawieniu mocnych i słabych stron pracy szkoły, jej szans i zagrożeń, należy zastanowić się, jakie elementy wpłynęły na wyniki uzyskane
w bieżącym roku.
Na samym początku wypiszmy te czynniki, które ogólnie mogą wpływać na wynik ucznia. Może być ich bardzo dużo, ale postarajmy się,
wymienić wszystkie, które przychodzą nam do głowy, nawet te najmniej prawdopodobne.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu
posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie
czynników strategicznych):
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego obiektu,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego obiektu,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu
szansę korzystnej zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej
z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.

ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkowników) systemu SIOEO
Hasło dostępu do szczegółowych wyników wydaje uczniom dyrektor szkoły

Uczeń ma prawo
wglądu do swojej pracy

Przygotowanie ucznia do wglądu
do pracy egzaminacyjnej
1. Zapoznanie się z wynikami
egzaminu (zaświadczenie).
2. Sprawdzenie liczby uzyskanych
punktów za rozwiązanie zadań (ZIU)
3. Przegląd arkuszy egzaminacyjnych.
4. Wybór zadań, w których swoje
odpowiedzi warto sprawdzić
podczas wglądu do pracy.
5. Złożenie elektronicznego wniosku
o wgląd do pracy.
6. Podczas wglądu można robić
notatki lub zdjęcie własnych
odpowiedzi.
7. Na wgląd do pracy można przyjść
z jednym z rodziców.
8. Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo
zdrowotne ale musisz mieć
maseczkę.

