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Edukacja statystyczna – błądzenie 
po pustyni czy droga do celu?

Problemy:
1. Jakie są potrzeby państwa w zakresie kształcenia 

obywateli? Jakie są cele polskiej edukacji? Jakiego 
człowieka chcemy kształtować? Jakie 
w tej koncepcji może zajmować miejsce statystyka?

2. Jaki jest stan wyjściowy w zakresie edukacji 
statystycznej? Gdzie jesteśmy teraz: na pustyni czy na 
polnej drodze? Co zmienić? Jak ulepszyć?



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
SPRAWDZIAN

Podstawa programowa
13. Elementy statystyki 
opisowej. Uczeń:
2) odczytuje i interpretuje 
dane przedstawione
w tekstach, tabelach, 
diagramach i na
wykresach.

Łatwość zadania: 0,63Zadanie z arkusza 2015 r.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
SPRAWDZIAN

Z czym uczniowie mieli największy problem przy rozwiązywaniu tego zadania?

Problemem było właściwe zinterpretowanie wysokości tych słupków diagramu,
które odpowiadały nieparzystej liczbie wysłanych SMS-ów. Zdarzało się, że
w takich przypadkach uczniowie odczytywali niecałkowite liczby wysłanych SMS-
ów, np. we wtorek Wojtek wysłał 4,5 SMS-a.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
SPRAWDZIAN

Jakie wnioski wynikają z analizy wyników tego zadania?

1. Przede wszystkim rozwiązania tego typu świadczą o zaburzeniu uwagi 
i małym stopniu natężenia świadomości percepcyjnej oraz wyobraźni 
plastycznej ucznia. Nie potrafił on odczytać danych niepodanych wprost, czyli 
usytuować wartość znajdującą się pomiędzy wskazanymi na wykresie (np. 
między 4 a 6 uczeń na powyższym przykładzie przyjął wartość 4,5 zamiast 
5). 

2. Drugim problemem jest połączenie danych pochodzących z różnych źródeł: 
liczba smsów (diagram) i cena smsa (tekst) oraz wykonanie operacji na 
danych.

3. Ucznia, który przyjął za oczywiste możliwość wysłania pół smsa, cechuje 
konformizm (brak krytycyzmu, niesamodzielność, defensywność) oraz 
zachowanie algorytmiczne (spostrzegawczość kierowana, wyobraźnia 
odtwórcza, myślenie konwergencyjne, uczenie się reproduktywne, sztywność 
intelektualna, bierność poznawcza, niska refleksyjność).



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. MATEMATYKA

Podstawa programowa:
Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń 
wyznacza […] medianę zestawu danych.

Zadanie z arkusza z 2015 r.

Łatwość zadania: 0,38



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. MATEMATYKA

Podstawa programowa:
Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń 
wyznacza […] medianę zestawu danych.

Zadanie z arkusza z 2014 r.

Łatwość zadania: 0,39



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. MATEMATYKA

Możliwe przyczyny niskich wyników:

• brak wiedzy w zakresie podstawowych wskaźników 
statystycznych

• mała sprawność rachunkowa uczniów
• brak umiejętności wyznaczenia sobie algorytmu działania 

i myślenia matematycznego
• w praktyce szkolnej statystyka jest często pomijana lub 

traktowana marginalnie



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. MATEMATYKA

Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń 
wyznacza […] medianę zestawu danych; interpretuje dane przedstawione za 
pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów.

Zadanie z arkusza 
z 2013 r.

Łatwość zadania: 0,45

Zadanie z 2013 r. jest o wiele prostsze od tych z 2014 i 2015 r. – nie 
zawiera danych niewiadomych czy liczb ujemnych, a mimo to jego 
łatwość jest niewiele wyższa. Może być zatem przesłanką do 
wnioskowania, że uczniowie nie znają i nie rozumieją najprostszych 
wskaźników statystycznych.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. HISTORIA I WOS

Podstawa programowa:
Badania sondażowe. Uczeń odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu 
opinii publicznej.
Zadanie z arkusza z  2015 r.

Łatwość zadania: 0,84

Zadanie z arkusza z 2013 r.

Łatwość zadania: 0,65



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. HISTORIA I WOS

Inflacja. Uczeń wyjaśnia terminy: […] inflacja […]; interpretuje dane 
statystyczne na ten temat.

Zadanie z arkusza z 2014 r.

Łatwość zadania: 0,69

Wnioski
• Uczniowie gimnazjum dobrze sobie 

radzą z prostym odczytaniem danych 
z wykresów.

• Im prostszy wykres, tym wyższy wynik 
uczniów na egzaminie.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
GIMNAZJUM. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Zadanie z arkusza z 2015 r. Łatwość zadania: 0,41

Wniosek
Uczniom sprawiały problemy zadania wymagające wykonania nawet prostych operacji 
matematycznych. Na egzaminach niezbyt dobrze wypada konieczność zastosowania 
działań na danych pochodzących z tabeli, wykresów, diagramów.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
MATURA. MATEMATYKA. POZIOM PODSTAWOWY

Zadanie z arkusza z 2015 r. Łatwość zadania: 0,89

Podstawa programowa:
Zdający oblicza średnią ważoną i odchylenie standardowe zestawu danych.

Wniosek
Maturzyści bardzo dobrze opanowali umiejętność obliczania podstawowych 
wskaźników statystycznych na prostych przykładach.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
MATURA. GEOGRAFIA

Zadanie z arkusza z 2015 r. Łatwość zadania: 0,54

Wniosek
Zadanie wymagało 
sformułowania 
prawidłowości, wyciągnięcia 
wniosków na podstawie 
przedstawionych danych. 
Jest to umiejętność, którą 
opanowała ponad połowa 
zdających. 



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
MATURA. GEOGRAFIA

Łatwość: 0,43

Wniosek

Umiejętność 
argumentowania 
z wykorzystaniem 
danych statystycznych 
należy do słabiej 
opanowanych wśród 
maturzystów zdających 
geografię.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
MATURA. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zadanie z 
arkusza z 2015 r.

Łatwość: 0,16

Łatwość: 0,28

Wniosek
Zdający nie znają 
podstawowych terminów 
i nazw z zakresu ekonomii 
i statystyki.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
PODSUMOWANIE

• W arkuszach zamieszczane są dane statystyczne przedstawione m.in.
w postaci tabel, wykresów i kartograficznych metod prezentacji zjawisk (np. 
kartogramów i kartodiagramów).

• Najwięcej zadań zawierających dane statystyczne pojawia się 
w arkuszach maturalnych – w geografii stanowią około ⅓ liczby wszystkich 
zadań. 

• Zadania zawierające dane statystyczne sprawdzają takie umiejętności jak:
− rozpoznawanie obiektów np. geograficznych przedstawionych 

w źródle informacji 
− dokonywanie obliczeń 
− uzupełnianie źródła informacji 
− formułowanie uogólnień (wniosków i prawidłowości) na podstawie źródeł 

informacji 
− porównywanie wybranych obszarów/elementów na podstawie danych 

statystycznych 
− charakteryzowanie wybranych obszarów lub problemów na podstawie 

danych statystycznych.



STATYSTYKA NA EGZAMINIE. 
PODSUMOWANIE

• Podstawą sukcesu uczniów rozwiązujących zadania ze statystyki jest dobra 
znajomość i umiejętność myślenia matematycznego, rozumowania 
i wnioskowania, która jest przez uczniów opanowana w niewielkim stopniu. 
Zapisy uczniów w zdecydowanej większości bardziej świadczą o chaosie 
myślowym, intuicyjnym podejściu na zasadzie „muszę sobie poradzić”, niż na 
poważnym procesie analizy i syntezy. 

• Zdający nie posługują się pojęciami i terminami fachowymi (tu: statystycznymi) 
oraz popełniają błędy w elementarnych działaniach matematycznych, np. 
działania na liczbach ujemnych, ułamkach.

• Niska łatwość zadań sprawdzających umiejętności ze statystyki koresponduje 
z innymi zadaniami wymagającymi rozbudowanych operacji myślowych lub 
odnalezienia algorytmu rozwiązania zadań. Zdający często nie potrafią 
wydobyć wszystkich danych potrzebnych do rozwiązania zadania, 
uporządkować ich i wykonać pewnych prostych operacji pozwalających na 
wnioskowanie.

• W podstawie programowej nie określono szczegółowych wymagań ani 
umiejętności z zakresu statystyki. Statystyka często jest tylko 
ilustracją treści przedmiotowych.



STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
ANALIZA WYNIKÓW OSIĄGNIĘĆ

Konieczność prowadzenia analizy wyników osiągnięć uczniów w szkole wpisana 
została do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.



STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE

W.P. Zaczyński, Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Warszawa 1997, s. 3-5. 

Parametry statystyczne, które powinny być analizowane w szkole, zaznaczono kółkiem.



STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
CHARAKTERYSTYKA WSKAŹNIKÓW

Co o całej populacji można wywnioskować z analizy danych?
(Dane udostępniane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sprawozdaniach 
po egzaminach.) Sprawdzian 2015
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STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
CHARAKTERYSTYKA WSKAŹNIKÓW

Co o całej populacji można wywnioskować z analizy danych?
Matura – matematyka, poziom podstawowy, 2015
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STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
REFLEKSJA PEDAGOGICZNA

• Czy wśród uczniów mojej szkoły są tacy, którzy 
uzyskali 0 oraz 41 punktów ze sprawdzianu? Ilu 
ich jest? Jakie osiągali wyniki w szkole? 

• Ilu uczniów mojej szkoły mieści się 
w przedziałach najniższych? Jakie osiągali 
wyniki w szkole? Czy te wyniki oceniania 
zewnętrznego i wewnętrznego korelują ze sobą? 

• Który obszar wymagań został opanowany 
w mojej szkole najlepiej, który najgorzej? 
Dlaczego? itd.



STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
EWD jako sposób komunikowania 
wyników egzaminacyjnych

Edukacyjna Wartość Dodana

• jest jedną z metod statystycznych analizowania wyników 

egzaminacyjnych. Efektem zastosowania metody są wskaźniki 

EWD

• wskaźnik EWD jest miarą efektywności nauczania w danej 

szkole w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi

• wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania 

wyników egzaminacyjnych.



STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
EWD jako sposób komunikowania 
wyników egzaminacyjnych

Modele szacowania EWD mogą być różne, w zależności od 
zastosowanej metody statystycznej, ale wszystkie oparte są na 
logice prognozy wyniku egzaminu końcowego

• model reszt z równania regresji
• model efektów stałych dla szkół
• model efektów losowych dla szkół
• model z losowym nachyleniem linii regresji
• model z uwzględnieniem błędu pomiaru
• inne techniki oparte na logice prognozy wyniku egzaminu 

końcowego np. sieci neuronowe



STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
EWD jako sposób komunikowania 
wyników egzaminacyjnych

Przykład udostępnionych na 
stronie www.ewd.edu.pl wyników 
jednej ze szkół po egzaminie 
maturalnym z języka polskiego.

Interpretacja wyniku: szkoła 
przyjęła po gimnazjum uczniów 
z niskimi wynikami i w trakcie nauki 
w liceum ich wartość dodana 
osiągnęła wynik ujemny.

http://www.ewd.edu.pl/


STATYSTYKA DLA NAUCZYCIELA.
EWD jako sposób komunikowania 
wyników egzaminacyjnych

Wskaźnik EWD pozwala porównać ze 
sobą wybrane szkoły w danym 
zakresie. Obok wykres przedstawiający 
wyniki wszystkich liceów w gminie 
w zakresie egzaminu maturalnego 
z przedmiotów humanistycznych.

Interpretacja: dwie szkoły (zielona 
i brązowa) potrzebują wsparcia 
i pomocy, bowiem uczniowie uzyskali 
niskie wyniki. Dwie szkoły (niebieska 
i różowa) przyjęły dobrych uczniów, 
którzy osiągnęli sukces na egzaminie 
maturalnym. 



EDUKACJA STATYSTYCZNA.
WNIOSKI

Edukacja statystyczna w wymiarze psychologicznym pozwala na 
rozwijanie myślenia rozumianego jako łańcuch operacji umysłowych, za 
pomocą których przetwarzamy informacje zakodowane w spostrzeżeniach, 
wyobrażeniach i pojęciach. Dzięki myśleniu człowiek lepiej poznaje 
rzeczywistość, tworzy plany i projekty, dokonuje odkryć, formułuje oceny 
i wnioski (Kozielecki, 1992, s. 92). W myśleniu bowiem nieustannie 
przeplatają się dwie podstawowe operacje umysłowe – analiza i synteza. 
Oba procesy przeplatają się wzajemnie i uzupełniają o operacje pochodne: 
abstrahowanie, uogólnianie i porównywanie (Rubinštejn, 1962). Nauka 
statystyki w szkole rozwija także myślenie dywergencyjne (divergent
thinking), rozumowanie oraz wnioskowanie, uczy porządkowania 
i tworzenia przejrzystych przekazów informacji, natomiast w wymiarze 
filozoficznym może pobudzać ciekawość poznawczą i dociekliwość 
uczniów, a w społecznym – pogłębiać wiedzę i rozumienie zjawisk 
społecznych. 



EDUKACJA STATYSTYCZNA.
WNIOSKI

Ta wielość ujęcia statystyki oraz jej charakter 
pragmatyczny – oparty o tradycyjny paradygmat 
w edukacji – może przysłużyć się budowaniu 
rozumiejącego, krytycznie myślącego człowieka, 
wyposażonego w narzędzia opisywania rzeczywistości 
i potrafiącego odpowiednio z nich skorzystać. Może 
także pomóc w formułowaniu celów, zasad i reguł 
postępowania oraz działań, które mają je wdrażać 
w życie, aby rozwój państwa następował zgodnie 
z przyjętymi założeniami, także w wymiarze 
aksjologicznym.



EDUKACJA STATYSTYCZNA.
WNIOSKI

• Edukację statystyczną należy rozpocząć od nauczycieli – ich 
dokształcania oraz kształcenia na poziomie uniwersyteckim w ramach 
zajęć z przygotowania pedagogicznego dla studentów.

• Kształcenie statystyczne w szkołach wyższych powinno obejmować 
także kierunki humanistyczne.

• Należy zainicjować akcję propagującą użyteczność wiedzy 
statystycznej i rozumienia zjawisk przez nią opisywanych. Także, 
a może przede wszystkim, wśród reprezentantów nauk 
humanistycznych.

• Należy zdefiniować zakres wiadomości i szczegółowe umiejętności, 
jakie uczeń ma na danym etapie wynieść ze szkoły, czy de facto 
stworzyć profil absolwenta w obszarze statystyki.

• Statystyka w szkole powinna być umiejętnością ponadprzedmiotową, 
czyli w podręcznikach różnych przedmiotów nie może stanowić 
jedynie wartości ilustracyjnej, ale świadomie wprowadzone narzędzie 
do opisu rzeczywistości.



EDUKACJA STATYSTYCZNA.
WNIOSKI

• W nauczaniu statystyki należy główny ciężar położyć na 
wprowadzenie nauczycieli różnych przedmiotów (nie 
tylko, choć także matematyki) w „filozofię” myślenia 
o statystyce, pokazanie, że analizę i interpretację zjawisk 
społecznych, ekonomicznych i innych prowadzić należy 
nie tylko z punktu widzenia bezstronnego obserwatora, 
bazującego na surowych danych, ale osoby próbującej 
zrozumieć znaczenie, jakie te zjawiska mogą mieć dla 
innych osób w nich uczestniczących (Znaniecki, 2001; 
Weber, 2002). Zatem dopiero to kontekstowe zrozumienie 
przez nauczycieli „tajemnicy liczb” będzie skutkowało 
efektywnym kształceniem wychowanków.



Dziękuję za uwagę!
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