


 Pozwolą nauczycielom i badaczom dowiedzieć się, czy uczniowie potrafią 

wybierać i porządkować źródła wiedzy, zdobywać informacje i ich używać, 

rozwijać swoje pasje i zainteresowania, wykorzystywać szkolną wiedzę w 

praktycznym życiu, poszukiwać własnej ścieżki rozwoju.  

 Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci dodatkowej wiedzy oraz 

rozmaitych narzędzi dydaktycznych, uczniowie będą mogli lepiej 

przygotować się do egzaminów, badacze zyskają wiedzę, dzięki której będą 

tworzyć narzędzia dla nauczycieli, rekomendacje dla rządzących i 

doskonalić sposób/program nauczania.  

Trzy badania Instytutu Badań Edukacyjnych 

 

ibe.edu.pl 

facebook.com/eduentuzjasci 



Cel badania 

 Diagnoza kompetencji uczniów z klas IV szkół podstawowych,  

I klas gimnazjów, I oraz ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, 

czyli sprawdzenie, na ile uczniowie potrafią wnioskować, 

argumentować, analizować, jak zmienia się poziom tych 

kompetencji i od czego zależy.  

 Badanie obejmie dwukrotnie 10 tys. uczniów i będzie polegać na 

rozwiązywaniu zadań z języka polskiego i matematyki. 

 Badanie umożliwi nauczycielom ocenę kompetencji uczniów,  

a badaczom z IBE – przygotowanie narzędzi dydaktycznych.  
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 Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce – 

pierwsze w Polsce badanie umiejętności uczniów z przedmiotów 

przyrodniczych tj.: biologii, chemii, fizyki i geografii, w którym obok 

wiadomości sprawdzane będą umiejętności rozumowania 

naukowego, czyli odróżniania opinii od faktów, poruszania się w 

lawinie informacji, logicznego wnioskowania, formułowania 

problemów, stawiania i weryfikacji hipotez, odnoszenia nabytej 

wiedzy do sytuacji z życia codziennego itp.  

 Badanie w latach 2011-2013 co roku obejmie ponad 7000 uczniów 

ze 180 szkół ponadgimnazjalnych, a w 2014 r. ponad 14000 

uczniów. 
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 Badanie będzie polegało na rozwiązaniu tego samego typu zadań 

i w takich samych warunkach, jak na egzaminie gimnazjalnym. 

Odbędzie się 7, 8 i 9 grudnia 2011 r. 

 Będzie to badanie powszechne, będą mogły w nim uczestniczyć 

wszystkie chętne szkoły. Arkusze testowe będą sprawdzać 

nauczyciele przedmiotów w danej szkole.  

 Badanie pozwoli uczniom zapoznać się z nowym typem zadań i ich 

poziomem trudności, a nauczycielom sprawdzić, na ile uczeń jest 

przygotowany do egzaminu gimnazjalnego. 

 Część naukową DKG przeprowadzi Instytut Badań Edukacyjnych w 

tym samym terminie co badanie powszechne na 80 wybranych 

szkołach. 
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24 kwietnia 2012 

Historia i WOS (godz. 9.00) 

język polski (godz.10.45) 

 

25 kwietnia 2012 

przedmioty przyrodnicze (godz. 9.00) 

matematyka (godz.10.45) 

 

26 kwietnia 2012 

język nowożytny, poziom podstawowy (godz. 9.00) 

język nowożytny, poziom rozszerzony (godz.10.45) 

 



„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja  

zaplecza badawczego” 
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