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Dlaczego potrzebujemy  
diagnozy edukacyjnej?

Diagnoza to gorący temat wśród nauczycieli. Bywam więc pytana, czy na pewno potrzebujemy dodatkowych 
systemów diagnostycznych, skoro istnieją już egzaminy zewnętrzne, a  uczniowie wciąż są testowani. Otóż 
uważam, że tak i to właśnie dlatego, że istnieją egzaminy zewnętrzne, a uczniowie są wciąż testowani.

Cokolwiek myślimy o  testach – to od wyników, jakie uczeń w  nich uzyskuje, zależy jego dalszy los. Testowe 
egzaminy zewnętrzne to ‘egzaminy doniosłe’, czyli takie, od których zależy przyszłość ucznia: szansa nauki 
w  wybranej szkole, czy możliwość dostania się na wymarzone studia. Uzyskiwane przez ucznia wyniki mają 
wpływ na całe jego życie. Jest więc naturalne, że chcemy, by te wyniki były możliwie najlepsze. Stąd ogromna 
potrzeba dobrego przygotowania ucznia do tak ważnych egzaminów, udzielenia mu pomocy w opanowywaniu 
potrzebnego materiału i oswojenia go z technikami testowania. A do tego potrzebne są kolejne testy.

Takie podejście jest zgodne z trendami, które można zaobserwować na świecie. Dziś w Europie przywiązuje się 
wielką wagę do wspierania procesu uczenia się, a diagnoza jest traktowana jako forma pomocy w:

	 wczesnym wykrywaniu trudności, 

	 wskazywaniu słabych punktów, 

	 odnajdywaniu mocnych stron, 

	 wskazywaniu zakresów dobrze już opanowanych. 

Uczeń dzięki diagnozie wie, czego musi się nauczyć, by spełnić określone wymagania; jakie niedociągnięcia mogą 
stanąć mu na przeszkodzie i z czym musi sobie poradzić, a co jest jego mocną stroną, na którą warto w życiu 
stawiać.

W  Europie stosuje się wiele testów, ale ważny jest cel testowania, które ma przede wszystkim sensownie 
ukierunkować dalszą pracę ucznia. Dlatego używa się coraz więcej alternatywnych, czyli nietestowych sposobów 
oceniania; kładzie się także ogromny nacisk na samoocenę. Do tego służą różnorodne narzędzia promowane 
zarówno przez Radę Europy i  jej Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, jak i Unię Europejską, takie jak na 
przykład Europejskie portfolio językowe czy Autobiografia spotkań międzykulturowych. 

Polska jeszcze nieco odbiega od tych wzorów, jako że u  nas przez diagnozę wciąż najczęściej rozumie się 
wystawienie końcowej oceny w  postaci stopnia lub wyniku procentowego, a  nie stałą pomoc w  rozwoju 
umiejętności ucznia.

Inaczej, bo w sposób zbliżony do wzorów europejskich, przedstawia się konsultowana przeze mnie eDiagnoza 
Pearsona. Diagnoza ta ma wszelkie szanse wypełnić ogromną lukę w dzisiejszym systemie kształcenia językowego. 
Uważam tak, bo nie było dotąd stałej pomocy, którą mógłby otrzymać uczeń, by zorientować się, co już umie, 
a jakie ma jeszcze braki. Diagnoza Pearsona pozwoli pokazać uczniowi, z czym radzi sobie dobrze, z czym nie 
najlepiej, a  z  czym nie radzi sobie wcale. Dostarczy też odpowiednich materiałów, które po tak postawionej 
diagnozie pomogą mu poradzić sobie z trudnościami i uświadomić sobie, a nawet wzmocnić, swe atuty.

Wspomagając ucznia, diagnoza Pearsona wspomaga także rodziców, bo – dzięki niej – dostatecznie wcześnie 
uzyskają oni rzetelny obraz możliwości i umiejętności swego dziecka i będą mogli podjąć kroki zmierzające do 
udzielenia mu potrzebnego wsparcia. 

Co więcej, ta diagnoza wspomaga też szkołę, a w niej i nauczyciela, któremu zapewnia odpowiednie materiały, 
i dyrekcję, której zależy na uzyskaniu przez uczniów możliwie najlepszych wyników z egzaminów zewnętrznych. 

Jestem przekonana, że tak opracowana diagnoza to ułatwienie i szansa na sukces dla wszystkich.

Wyjaśnia prof. dr hab. Hanna Komorowska, anglistka z Uniwersytetu 
Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, przewodnicząca 
polskiej edycji European Language Label, konsultant European Centre 
for Modern Languages w Grazu, ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej, 
autorka licznych publikacji na temat nauczania języków obcych:
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Właściwie opracowana i prowadzona diagnoza szkolna pozwala:
	 określić mocne i słabe strony uczniów poprzez dokładną analizę wyników testów diagnostycznych, 

	 pozytywnie wpłynąć na osiągane rezultaty poprzez zaproponowanie odpowiednio dopasowanych 
materiałów dodatkowych, czyli zapewnienie praktycznych narzędzi do indywidualizacji nauczania. 

Celem testów diagnostycznych nie jest etykietowanie, czy zaszufladkowanie ucznia jako „mocnego” lub „słabego”, 
lecz pomoc uczniowi w dalszej pracy nad jego umiejętnościami. 

Korzyści dla szkoły: nauczyciela i dyrektora
	 Wstępna analiza klasy oraz szczegółowa analiza osiągnięć ucznia na każdym etapie kształcenia i w obrębie 

wszystkich kompetencji językowych.
	 Obiektywne porównanie wyników ucznia na tle szkoły i populacji.
	 Właściwy dobór poziomu podręcznika i świadome dopasowanie procesu nauczania (metod, tempa, treści, 

środków) do potrzeb grupy w oparciu o jej wyniki.
	 Stałe monitorowanie realizacji podstawy programowej zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 
	 Kontrolowanie stopnia przygotowania uczniów do egzaminów końcowych, a co za tym idzie zwiększanie 

szans uzyskania lepszych rezultatów na tych egzaminach.
	 Gotowy materiał wyrównujący i materiały dla uczniów z dysleksją pozwalające na indywidualizację 

nauczania oraz stanowiące odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne.
	 Możliwość podjęcia odpowiednio wcześnie działań mających na celu poprawę wyników uczniów.

	 Ułatwienie komunikacji między nauczycielem i dyrektorem szkoły oraz między nauczycielem a rodzicami. 

Korzyści dla ucznia i rodzica
	 Obiektywne i bezstronne monitorowanie postępów ucznia.
	 Większa świadomość słabych i silnych stron.
	 Dodatkowy materiał dopasowany do potrzeb konkretnego ucznia.
	 Rozwijanie obszarów, w których uczeń uzyskał słabsze wyniki.
	 Możliwość poprawy wyników.
	 Większa świadomość stopnia przygotowania ucznia do egzaminów końcowych.
	 Zapoznanie z formatem egzaminów.
	 Zminimalizowanie stresu egzaminacyjnego.
	 Lepsze wyniki z egzaminów.
	 Motywacyjne działanie raportów pozwalających śledzić postępy ucznia.
	 Możliwość zaangażowania rodziców w proces nauczania i realizację programu wyrównującego.
	 Ułatwienie komunikacji między dzieckiem a rodzicem.

Co daje dobra diagnoza

Dla ucznia

Dla nauczyciela

Dla rodzica

Dla szkoły (dyrektora)
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eDiagnoza Pearsona to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich szczeblach 
edukacji szkolnej. Bogaty pakiet diagnostyczny dla szkół podstawowych i średnich, na który składają się testy 
diagnostyczne, program naprawczy z kartami pracy do testów oraz kartami pracy dla uczniów zagrożonych 
dysleksją lub z dysleksją, a także generowane systemowo raporty wyników. 

eDiagnoza Pearsona skupia się na badaniu dwóch istotnych obszarów:

1. stopnia opanowania umiejętności wymienionych w nowej podstawie programowej,

2. stopnia przygotowania do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego  
(sprawdzianu ósmoklasisty oraz matury).

Pierwszy z nich jest wymagany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru 
pedagogicznego, zgodnie z którym dyrektorzy w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego mają 
obowiązek kontrolować wdrażanie przez nauczycieli realizacji nowej podstawy programowej. Natomiast wyniki 
egzaminów zewnętrznych mają ogromne znaczenie zarówno dla szkoły, plasując ją odpowiednio w rankingach, 
jak i dla uczniów i rodziców, ponieważ decydują o przyszłości ucznia. 

Czym jest  Pearsona
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W skład pakietu diagnostycznego wchodzą trzy rodzaje testów:

Każdy z testów jest przeznaczony na 45 minut, dlatego rekomendujemy przeprowadzenie ich na osobnych 
lekcjach, co pozwoli uniknąć nadmiernego zmęczenia uczniów, mogącego obciążyć wyniki testów. 

Każdemu testowi w klasach 1-3 szkoły podstawowej towarzyszy wersja dla nauczyciela, która pokazuje krok  
po kroku, w jaki sposób należy przeprowadzić test. 

Do testów dostępne są nagrania audio. W wersji nauczyciela dla klas 1-3 szkoły podstawowej znajduje 
się zapis nagrania, co sprawia, że nauczyciel może również odczytać na głos materiał przeznaczony do 
sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. 

Wszystkie testy mają dwa warianty: A i B. 

Testy dla klas 6-8 szkoły podstawowej oraz dla szkoły średniej składają się z dwóch testów:

1. testu badającego umiejętności zawierającego typy zadań zbliżone do egzaminacyjnych oraz 

2. testu badającego opanowanie przez ucznia materiału gramatycznego i leksykalnego  
określonego w podstawie programowej oraz informatorach egzaminacyjnych.

Te
st

 D
O

BR
Y 

ST
A

RT

Klasa 1 SP Klasa 4 SP Klasa 7 Klasa 1 liceum

‡	sprawdza wiedzę 
ucznia po zerówce 

‡	oparty jest 
na materiale 
ilustracyjnym oraz 
słuchaniu 

‡	ma część ustną, 
ponieważ na 
tym etapie nie 
sprawdzamy jeszcze 
pisania ani czytania

‡	sprawdza 
opanowanie 
podstawy 
programowej  
dla klas 1–3

‡	sprawdza 
opanowanie 
podstawy 
programowej  
dla II etapu 
edukacyjnego 

‡	2 testy: umiejętności  
i gramatyczno-
leksykalny

‡	sprawdza 
opanowanie 
podstawy 
programowej  
z wcześniejszego 
etapu 

‡	2 testy: umiejętności  
i gramatyczno-
leksykalny

‡	test gramatyczno-
leksykalny można 
wykorzystać jako 
test plasujący

Test umiejętności pomaga nauczycielowi zorientować się już na początku, jak klasa radzi sobie w poszczególnych 
obszarach egzaminacyjnych, co znacznie zwiększa szansę powodzenia na egzaminie. 

Testy 

Testy Dobry start
Pakiet dla każdego etapu edukacyjnego rozpoczynają testy Dobry start, które są niezbędną pomocą dla nauczyciela 
przy pracy z nowymi grupami. 

Testy Dobry start Testy Po klasie... Testy Kompetencji
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Testy Po klasie...
Testy Po klasie 1, 2, 4, 5, 6 i 7 sprawdzają postępy ucznia w ciągu roku szkolnego. Przeprowadzane powinny 
być w kwietniu lub maju, czyli na tyle wcześnie, żeby nauczyciel zdążył je ocenić, przeanalizować wyniki 
i omówić je z uczniami, a przede wszystkim, aby zdążył zastosować odpowiedni materiał wyrównujący. Taki 
termin przyzwyczai też uczniów do tego, że wiosną powinni spodziewać się większego egzaminu, co w przyszłości 
zredukuje stres przedegzaminacyjny. 

Poziom trudności poszczególnych testów jest dostosowany do oczekiwanych efektów kształcenia dla danego 
rocznika. Ich stopień trudności jest rosnący i dopasowany do sylabusów kolejnych poziomów dostępnych na 
rynku podręczników. 

W liceum, czy technikum oferujemy testy w dwóch wersjach: dla uczniów, którzy będą podchodzić do matury 
podstawowej (zakres podstawowy) i wersji trudniejszej dla uczniów podchodzących do matury rozszerzonej 
(zakres rozszerzony). 

Etap edukacji/ wariant podstawy programowej
Testowany materiał odpowiada sylabusowi 
następujących poziomów popularnych 
podręczników do języka angielskiego

Test po klasie 1 SP (I etap) Poziom Starter/1 

Test po klasie 4 SP (II etap) Poziom A1 

Test po klasie 7 SP (II etap) Poziom A2/A2+ 

Test po klasie 1 liceum (IV.1 podstawowy) Poziom Pre-Intermediate

Test po klasie 1 liceum (IV.1 rozszerzony) Poziom Intermediate

Testy Kompetencji
Ostatni rok każdego etapu edukacyjnego to dla nauczyciela i jego klasy czas podsumowań  
i weryfikacji osiągnięć. 

W klasie 3 szkoły podstawowej mimo braku zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego, szkoły często 
przeprowadzają różnego rodzaju testy kompetencyjne. Dlatego w eDiagnozie Pearsona uczniowie 
na koniec klasy 3 napiszą Test kompetencji trzecioklasisty, który bada opanowanie podstawy 
programowej dla I etapu edukacyjnego. 

Od 2019 roku przeprowadzany będzie Egzamin ósmoklasisty z języka obcego, dlatego w pakiecie 
uczniom klas ósmych proponujemy zmierzenie się z Testem kompetencji ósmoklasisty. 

Testem niezwykle ważnym dla maturzystów jest Próbny test kompetencji egzaminacyjnych 
przeprowadzony na początku ostatniej klasy. To test, który służy sprawdzeniu, jak uczniowie są 
przygotowani do egzaminu. W przypadku szkół średnich jest on skorelowany z repetytoriami Pearsona 
– jego wyniki pozwalają nauczycielom skierować uwagę na najistotniejsze z punktu widzenia danej 
klasy kwestie z repetytoriów.
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Karty pracy 

Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla tych uczniów, 
którzy w danych obszarach w teście wypadli słabiej. Uczeń może dobrze sobie radzić z czytaniem, ale słabo 
ze słuchaniem. Może mieć niezły wynik z części leksykalnej testu, a niezbyt dobry z części gramatycznej. Karty 
pracy oferowane w ramach eDiagnozy Pearsona to zadania, które pozwalają uczniowi skupić się na tych 
umiejętnościach, które opanował w niewystarczającym stopniu. 

Ile kart pracy Twój trening jest dostępnych do każdego testu? 
Do każdego testu jest dostępnych tyle kart pracy, ile umiejętności jest sprawdzanych na teście. Na przykład  
w przypadku testu Dobry start dla klasy 4 szkoły podstawowej są 2 karty pracy – Twój trening: Słuchanie oraz Twój 
trening: Czytanie i pisanie. Test bada opanowanie nowej podstawy programowej w klasach 1–3. Czytanie i pisanie 
muszą być w teście połączone, ponieważ w klasach 1–3 pisanie nie jest ćwiczone jako osobna umiejętność. 
Jest również zbyt wcześnie, żeby wydzielać z testu części dotyczące znajomości środków językowych lub funkcji 
językowych. 

W późniejszych klasach szkoły podstawowej, a także w szkołach średnich będzie dostępnych więcej kart pracy. 
Przykładowo do testu Po klasie 7 przewidziano aż 7 kart pracy: 5 kart do testu umiejętności – Słuchanie, Czytanie, 
Funkcje językowe, Środki językowe, Pisanie oraz 2 karty do testu gramatyczno-leksykalnego – Gramatykę i Leksykę. 

Jak działają karty?
Przy konstruowaniu kart pracy zależało nam na tym, żeby dać uczniowi szansę przećwiczenia tego, z czym 
miał problemy. 

Przykładowo, gorszy wynik ze słuchania może być spowodowany różnymi czynnikami. Uczeń może mieć problemy 
z rozumieniem wypowiedzi, której tempo jest zbyt szybkie lub mieć braki leksykalne, które nie pozwalają 
mu dobrze wykonać zadań. Taki uczeń nie skorzysta z karty pracy, na której otrzymałby tylko nowe zadania, 
ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że ich również by nie wykonał. Gdyby nauczyciel miał czas pracować 
z każdym uczniem indywidualnie nad testem, prawdopodobnie przeczytałby z nim zapis nagrania, powtórzyłby 
słownictwo, którego uczeń nie zna, jeszcze raz posłuchałby z uczniem tego samego nagrania, zadając mu nieco 
inne pytania. Dopiero gdy upewniłby się, że uczeń już radzi sobie z materiałem z testu, mógłby zaproponować 
mu coś nowego. 

Tworząc karty pracy, staraliśmy się, by spełniały one funkcję takiego „osobistego nauczyciela” i były wsparciem 
dla słabszych uczniów. 

Jak przekazać karty uczniowi?
Karty pracy zostały przygotowane tak, aby uczeń mógł pracować z nimi samodzielnie bądź w klasie, jeżeli dane 
zagadnienie sprawia problem większej grupie uczniów. Karty są przydzielane uczniom indywidualnie w oparciu 
o uzyskane rezultaty, czyli po wpisaniu wyników testów do systemu. 

	 Nauczyciel może je pobrać z platformy i wydrukować indywidualnie dla każdego ucznia lub skopiować  
w potrzebnej liczbie egzemplarzy i rozdać.

	 Uczeń może także dostać się do kart samodzielnie, korzystając z linku lub skanując smartfonem kod QR, które 
znajdzie na raporcie wyników ze swojego testu.
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Co znajdziemy na karcie?
Każda karta pracy Twój trening składa się z czterech części:

1. Powtórz słowa i wyrażenia
W tej części uczeń powtarza słownictwo, struktury i funkcje językowe, 
które pojawiły się w teście. Powtórka odbywa się za pomocą podzielonej 
na kategorie, interaktywnej listy słów i wyrażeń, do której dostępne 
jest również nagranie. Objaśnienia gramatyczne w kartach pracy dla 
starszych klas pozwalają na powtórzenie struktur. 

2. Rozgrzej się
W tej sekcji uczeń może sprawdzić, w jakim stopniu opanował słowa, 
wyrażenia czy struktury, które powtórzył w sekcji poprzedniej. Służą do 
tego typowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 

3. Poćwicz
Pracując z kartami dotyczącymi czytania lub słuchania, uczeń 
jeszcze raz słucha nagrań z testu lub czyta fragmenty tekstów. Tym 
razem będzie mu znacznie łatwiej je zrozumieć, ponieważ wcześniej 
przećwiczył słownictwo czy struktury językowe, które wystąpiły w 
teście. W przypadku kart pracy dotyczących środków językowych, 
funkcji językowych, gramatyki i leksyki w tej części znajdziemy zadania 
testowe oparte na przećwiczonym materiale. 

4. Sprawdź się 
W tej części umieszczono nowe zadania. W przypadku kart pracy 
ćwiczących słuchanie są to zadania oparte na nowych nagraniach i 
nowym materiale ilustracyjnym. Typy zadań są podobne do tych w 
teście, w zadaniach pojawia się też przećwiczony wcześniej materiał 
leksykalny i gramatyczny. Uczniowie znajdą w tej części również strategie 
egzaminacyjne, pokazujące im, że tym razem sobie poradzą. 
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Zestawienie dostępnych testów i kart pracy  
w  Pearsona

PAKIET dla klas 1–3 ośmioletniej szkoły podstawowej

Testy Karty pracy

Ka
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Klasa 
1

Test Dobry start  
(test pisemny oraz test ustny)

Karty pracy Twój trening 
‡	 Słuchanie 

Test Po klasie pierwszej
Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie
‡	Czytanie 

Klasa 
2 Test Po klasie drugiej

Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie
‡	Czytanie i pisanie

Klasa 
3 Test kompetencji trzecioklasisty

Karty pracy Trening kompetencji trzecioklasisty 
‡	Słuchanie
‡	Czytanie i Pisanie

PAKIET dla klas 4–8 ośmioletniej szkoły podstawowej

Testy Karty pracy

Klasa 
4

Test Dobry start 
Karty pracy Twój trening 
‡	 Słuchanie 
‡	 Czytanie i pisanie

Test Po klasie czwartej
Karty pracy Twój trening 
‡	Słuchanie	 ‡	Czytanie i pisanie
‡	Funkcje językowe	 ‡	Środki językowe

Klasa 
5 Test Po klasie piątej 

Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie	 ‡	Czytanie i pisanie
‡	Funkcje językowe	 ‡	Środki językowe

Klasa 
6

Test Po klasie szóstej:
‡	gramatyczno-leksykalny
‡	umiejętności

Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie ‡	Czytanie
‡	Funkcje językowe	 ‡	Środki językowe
‡	Gramatyka	 ‡	Leksyka
‡	Pisanie

Klasa 
7

Test Dobry start 
‡	gramatyczno-leksykalny
‡	umiejętności

Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie	 ‡	Czytanie
‡	Gramatyka	 ‡	Pisanie

Test Po klasie siódmej:
‡	gramatyczno-leksykalny
‡	umiejętności

Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie ‡	Czytanie
‡	Funkcje językowe	 ‡	Środki językowe
‡	Gramatyka	 ‡	Leksyka
‡	Pisanie

Klasa 
8

Test Kompetencji ósmoklasisty:
‡	gramatyczno-leksykalny
‡	umiejętności

Karty pracy Twój trening
‡	Słuchanie ‡	Czytanie
‡	Funkcje językowe	 ‡	Środki językowe
‡	Gramatyka	 ‡	Leksyka
‡	Pisanie

Diagnoza przewiduje 1 lub 2 sesje testowe w każdym roku szkolnym. Każdy test znajdujący się w systemie 
jest oznaczony przedrostkiem, króry informuje o roku szkolnym i semestrze, kiedy test jest przewidziany do 
przeprowadzenia, np. 2018/2019_I ANG SP KLI Test Dobry Start to test na pierwszy semestr roku szkolnego 
2018/2019.
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PAKIET dla szkół średnich

Testy Karty pracy

Klasa 1

Test Dobry start: umiejętności Karty pracy Twój trening
‡ Słuchanie ‡ Struktury leksykalno-gramatyczne
‡ Czytanie ‡ Gramatyka
‡ Pisanie ‡ LeksykaTest Dobry start: gramatyczno-leksykalny

Test Po klasie pierwszej  
(IV.1 zakres podstawowy): umiejętności

Karty pracy Twój trening  
na dwóch poziomach trudności:  
IV.1 zakres podstawowy / rozszerzony 
‡ Słuchanie ‡ Struktury leksykalno-gramatyczne
‡ Czytanie ‡ Gramatyka
‡ Pisanie ‡ Leksyka

Test Po klasie pierwszej  
(IV.1 zakres podstawowy): gramatyczno-leksykalny

Test Po klasie pierwszej  
(IV.1 zakres rozszerzony): umiejętności

Test Po klasie pierwszej  
(IV.1 zakres rozszerzony): gramatyczno-leksykalny

Klasa 2

Test Po klasie drugiej  
(IV.1 zakres podstawowy): umiejętności

Karty pracy Twój trening  
na dwóch poziomach trudności:  
IV.1 zakres podstawowy / rozszerzony
‡ Słuchanie ‡ Struktury leksykalno-gramatyczne
‡ Czytanie ‡ Gramatyka
‡ Pisanie ‡ Leksyka

Test Po klasie drugiej  
(IV.1 zakres podstawowy): gramatyczno-leksykalny

Test Po klasie drugiej  
(IV.1 zakres rozszerzony): umiejętności

Test Po klasie drugiej 
(IV.1 zakres rozszerzony): gramatyczno-leksykalny

Klasa 3

Próbny test kompetencji egzaminacyjnych  
(IV.1 zakres podstawowy): umiejętności 

Karty pracy Trening kompetencji egzaminacyjnych  
na dwóch poziomach trudności:  
IV.1 zakres podstawowy / rozszerzony
‡ Słuchanie ‡ Struktury leksykalno-gramatyczne
‡ Czytanie ‡ Gramatyka
‡ Pisanie ‡ Leksyka

Próbny test kompetencji egzaminacyjnych  
(IV.1 zakres podstawowy): gramatyczno-leksykalny

Próbny test kompetencji egzaminacyjnych  
(IV.1 zakres rozszerzony): umiejętności 

Próbny test kompetencji egzaminacyjnych  
(IV.1 zakres rozszerzony): gramatyczno-leksykalny
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Platforma

Nauczyciel korzystający z eDiagnozy Pearsona ma dostęp do przygotowanej specjalnie dla pakietu diagno-
stycznego platformy on-line. Na platformie rejestruje grupy swoich uczniów i planuje dla nich testy, 
korzystając z dostępnej bazy. Do obsługi platformy wystarczy jeden komputer z dostępem do Internetu.

Generowanie raportów
Po wprowadzeniu wyników nauczyciel może wygenerować z systemu:
	 raporty indywidualne dla każdego ucznia,
	 indywidualne karty pracy dla uczniów,
	 raporty porównawcze z wynikami ucznia na tle klasy i populacji piszącej test,
	 raporty postępów, jakie uczniowie zrobili pomiędzy testami,
	 wykresy statystyczne, podobne do używanych przez CKE.

Przydzielanie kart pracy
W raporcie uczeń znajdzie link do kart z dodatkowymi ćwiczeniami dobranymi na podstawie wyniku jego testu.  
Może także zeskanować smartfonem kod QR zamieszczony w raporcie.

Przeprowadzanie i sprawdzanie testów  
oraz wprowadzanie wyników 
Każdy test można wydrukować w dowolnej liczbie egzemplarzy. 
Nauczyciel przeprowadza testy w formie tradycyjnej, czyli na 
papierze, ocenia je korzystając z klucza, a następnie wprowadza 
wyniki do komputera. Dzięki specjalnie przygotowanej tabeli 
wpisywanie wyników odbywa się bardzo sprawnie. 

Harmonogram pracy z platformą eDiagnoza

Przeprowadzenie TESTÓW DOBRY START w klasie rozpoczynającej dany etap edukacyjnyWRZESIEŃ 

Przeprowadzenie TESTÓW PO KLASIE WIOSNA

Krok 1
Pobierz i wydrukuj test

Testy dostępne są od września 
przez cały czas, kiedy nauczyciel 

ma dostęp do platformy.  
Można je pobrać  

w dowolnym momencie.

Krok 2
Przeprowadź test w klasie

Zalecamy przeprowadzenie testu 
w pierwszych trzech tygodniach 

września.

Krok 3
Sprawdź testy, zarejestruj 

uczniów i wprowadź wyniki

Na platformie nauczyciel 
znajdzie informację do kiedy 
trzeba wprowadzić wyniki, 

aby móc korzystać z raportów 
porównujących wyniki na tle 

populacji.

Krok 4
Wygeneruj raporty wraz  
z linkami do kart pracy

Podstawowe raporty można będzie 
generować po wprowadzeniu 

wyników. Na platformie zamieścimy 
informację od kiedy dostępne będą 

raporty porównujące wyniki  
na tle populacji.

Krok 1
Pobierz i wydrukuj test

Testy dostępne są od września 
przez cały czas, kiedy nauczyciel 

ma dostęp do platformy.  
Można je pobrać  

w dowolnym momencie.

Krok 2
Przeprowadź test w klasie

Zalecamy przeprowadzenie testu 
w miesiącach kwiecień – maj. Na 

platformie zamieścimy informacje 
o rekomendowanym terminie 

testu.

Krok 3
Sprawdź testy i wprowadź 

wyniki do systemu

Na platformie nauczyciel 
znajdzie informację do kiedy 
trzeba wprowadzić wyniki, 

aby móc korzystać z raportów 
porównujących wyniki na tle 

populacji.

Krok 4
Wygeneruj raporty wraz  
z linkami do kart pracy

Podstawowe raporty można będzie 
generować po wprowadzeniu 

wyników. Na platformie zamieścimy 
informację od kiedy dostępne będą 

raporty porównujące wyniki  
na tle populacji.
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Raporty

eDiagnoza Pearsona oferuje narzędzia w postaci podstawowych i zaawansowanych raportów, które pozwalają 
regularnie monitorować realizację nowej podstawy programowej, a przede wszystkim analizować postępy 
poszczególnych uczniów na tle klasy i populacji oraz identyfikować obszary wymagające poprawy.

Raport z testu dla klasy zawiera informację nie tylko o rezultacie procentowym każdego ucznia, ale także 
wskazuje, jak jego wynik należy interpretować na tle populacji uczniów piszących dany test.

Interpretację wyników we wszystkich zestawieniach i raportach ułatwiają kolory: 

ZIELONY  oznaczający wynik wysoki, 

NIEBIESKI  oznaczający wynik średni,

CZERWONY  ostrzegawczy, oznaczający wynik niski. 

Atrakcyjna wizualnie prezentacja wyników za pomocą kolorów ułatwia interpretację raportu i jest spójna z tym, 
w jaki sposób wyniki wyższe i niższe prezentowane są w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Raport podstawowy zawiera 
informacje o:

•	 ogólnym wyniku testu 
uzyskanym przez ucznia

•	 wynikach uzyskanych  
w poszczególnych obszarach 
znajomości języka (np. czytanie, 
słuchanie, środki językowe, 
funkcje językowe)

•	 opanowaniu poszczególnych 
elementów podstawy 
programowej

•	 obszarach, w których uczeń 
poradził sobie na teście słabiej 
i które wymagają od niego 
dodatkowej pracy. W swoim 
raporcie uczeń znajdzie link 
do kart pracy Twój trening, 
pomocnych w doskonaleniu  
tych obszarów.
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Indywidualny raport ucznia to znakomite narzędzie, za pomocą którego możemy przekazać szczegółowe 
informacje rodzicom. Raport pozwala wszystkim zainteresowanym przeprowadzić szczegółową analizę 
wyników testu, przyjrzeć się mocnym i słabym stronom i zaplanować dalszą pracę. 

W związku z ochroną danych osobowych nauczyciel przed rozpoczęciem pracy z systemem eDiagnoza Pearsona 
jest zobowiązany do poinformowania uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych o tym, że będzie gromadził 
wyniki uczniów z testów diagnostycznych.

W systemie gromadzone będą jedynie podstawowe dane o uczniach, czyli:
	 imię i nazwisko, 
	 klasa lub grupa oraz 
	 wyniki z testów przeprowadzanych w ramach diagnozy. 

Dostęp do danych o konkretnym uczniu będzie miał jedynie uczący go nauczyciel oraz osoby administrujące 
systemem, które zostały odpowiednio zobowiązane do zachowania całkowitej poufności. Na serwer populacji 
wysyłane są jedynie wyniki testu bez informacji o osobach je uzyskujących.

Wszystkie dane gromadzone w systemie będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

Raport zaawansowany tworzymy, dobierając według potrzeb jego części składowe, wśród których, 
oprócz ogólnych wyników ucznia, znaleźć się mogą także szczegółowe wykresy statystyczne pokazujące 
wyniki na tle klasy oraz populacji wszystkich uczniów, którzy ten test pisali.

Bezpieczeństwo danych osobowych
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Centyle
Znaczenie skali centylowej można wyjaśnić na podstawie następującego przykładu. Średni wynik z testu w naszej 
klasie wyniósł 60%. Analiza wyników populacji wykazała, że znajduje się on w 75 centylu. Oznacza to, że 75% 
populacji piszących test uzyskało właśnie taki lub niższy wynik. 

W naszym systemie diagnostycznym istnieje kilka możliwości analizy wyników w odniesieniu do skali centylowej. 
Przede wszystkim możemy sprawdzić, w którym centylu mieści się średni wynik klasy za cały test. Możemy także 
wyświetlić wykres pokazujący na skali centylowej wyniki, jakie nasza klasa osiągnęła w poszczególnych obszarach 
znajomości języka, np. w którym centylu mieści się średni wynik naszej klasy dotyczący funkcji językowych czy 
też słuchania. 
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Średni wynik testu  
na skali centylowej
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Centyle w obszarach

Czytanie
65 centyl

Funkcje językowe
74 centyl

Środki językowe
40 centyl

Słuchanie
14 centyl

Skala centylowa ze względu na swoją dokładność świetnie nadaje się do indywidualnej oceny każdego ucznia. 
Dzięki niej uczeń może przeanalizować swoje wyniki i porównać je z populacją piszących test. Analiza wyników na 
siatce centylowej przyda się także rodzicom, którzy często znają tę formę prezentowania danych i mogą dzięki niej 
ocenić rozwój poszczególnych umiejętności dziecka w odniesieniu do wyników osiąganych przez rówieśników. 

Najważniejszym elementem procesu testowania jest analiza postępów. Uczeń i jego rodzice chcą poznać wynik 
testu jak najszybciej, porównać go z wcześniejszymi rezultatami i z wynikami klasy. 

Jeżeli interesuje nas jedynie informacja o  wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczniów na teście, 
sprawdzianie czy kartkówce, z  reguły wystarczy nam proste zestawienie pokazujące procent poprawnych 
odpowiedzi. Jeśli jednak interesuje nas także informacja o  tym, jak nasi uczniowie wypadają w  porównaniu 
z  resztą populacji, to przydatne będą pewne parametry statystyczne, które warto poznać i  przeanalizować, 
szczególnie w przypadku bardziej znaczących testów. 

Najczęściej wykorzystywane do analizy testów parametry statystyczne to skala centylowa, kwartyle i  skala 
staninowa. Rozumiejąc te pojęcia, jesteśmy w stanie znacznie lepiej interpretować wyniki, wyciągać dalej idące 
wnioski, a więc nasza diagnoza postępów ucznia jest pełniejsza i znacznie bardziej obiektywna. Średni wynik 
klasy na poziomie 55% może nas martwić, ale nieco inaczej na niego spojrzymy, gdy z  analizy parametrów 
statystycznych wyniknie, że poszczególne zadania, a  może nawet cały test, okazały się dla populacji trudne 
czy bardzo trudne. Uczeń, oglądając swoje wyniki w raporcie z eDiagnozy Pearsona, będzie miał szansę ocenić 
nie tylko swoje surowe rezultaty, ale także porównać je z populacją rówieśników, korzystając z obiektywnych 
parametrów.

Statystyka w pigułce
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Kwartyle
Nauczycielowi potrzebne są także innego rodzaju informacje umożliwiające analizę wyników całej klasy.  
Tu przydatna okaże się z pewnością analiza rozkładu wyników i wyznaczenie kwartyli.

Zakładając (dla jasności przykładu), że populacja 
piszących dany test to 10 000 uczniów, 
układamy sprawdzone testy w szeregu: od 
wyniku najniższego do najwyższego. W miejscu, 
które odcina dolną ćwiartkę, czyli dolne 25% 
tak ułożonych testów, wyznaczamy pierwszy 
kwartyl. Pierwszy kwartyl to wynik testu 
znajdującego się w tym punkcie. 

Następnie odcinamy kolejne 25% wyników 
wcześniej ułożonych testów i wyznaczamy drugi 
kwartyl, czyli tak zwaną medianę. Trzeci kwartyl 
wyznaczamy, oddzielając 75% dolnej części 
wcześniej kolejno pod względem wyników 
ułożonych testów od 25% części górnej.

Po uszeregowaniu wyników w taki sposób 
warto porównać rozkład wyników w całej 
populacji z rozkładem wyników w naszej klasie. 
W tym celu układamy wyniki testów naszej 
klasy w szeregu od najniższych do najwyższych 
i ponownie wyznaczamy ćwiartki i kwartale, 
tym razem badając tylko naszą klasę. Analiza 
odpowiednio ułożonych testów pokazuje, jakie 
wyniki zawiera każda ćwiartka w populacji,  
a jakie w naszej klasie.

Prezentacja rezultatów wykorzystująca kwartyle pokazuje przede wszystkim skalę zróżnicowania wyników. 
Pozwala ocenić, na ile zróżnicowane są wyniki w poszczególnych ćwiartkach, a więc zdiagnozować, jakiego typu 
dalsze działania będą potrzebne, by pomóc uczniom uzyskującym niskie wyniki, a jakie tym, którzy uzyskują 
wyniki średnie czy wysokie. Jeżeli wiemy, że uczniowie uzyskujący niskie wyniki stanowią grupę w miarę 
jednolitą, pomoże to nam zaplanować pracę z nimi. Jeżeli zauważymy, że uczniowie uzyskujący wysokie wyniki 
stanowią grupę mocno zróżnicowaną, będziemy wiedzieli, że zadania dla nich trzeba będzie odpowiednio 
zindywidualizować.

Drugi kwartyl (mediana) 

Klasa

Populacja

Przykładowy rozkład wyników w układzie kwartylowym

Przykładowy rozkład wyników w populacji
(wszyscy piszący test)

wysokie wyniki – w zakresie 32-40 punktówCzwarta ćwiartka

Trzecia ćwiartka

Druga ćwiartka

Pierwsza ćwiartka

średnie wyniki – w zakresie 27-31 punktów

średnie wyniki – w zakresie 20-26 punktów

najniższe wyniki – w zakresie 0-19 punktów

Trzeci kwartyl  Q3=31

Drugi kwartyl (mediana)  Q2=26

Pierwszy kwartyl  Q1=19



17

Łatwość zadań
Warto zwrócić uwagę na możliwość określenia łatwości danego zadania dla uczniów piszących test. Łatwość 
zadania (testu) to stosunek sumy punktów uzyskanych przez zdających za zadanie lub test do iloczynu 
egzaminowanych uczniów i maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadanie lub test.

Jeżeli zadania na teście są punktowane 0–1, to łatwość zadania jest stosunkiem liczby uczniów, którzy prawidłowo 
rozwiązali to zadanie, do liczby uczniów biorących udział w  testowaniu. Przykładowo, jeżeli w  naszej klasie 
prawidłowo na dane pytanie odpowiedziało 16 osób, a  test pisały 24 osoby, to łatwość będziemy wyrażali 
stosunkiem 16:24, czyli współczynnik łatwości dla tego zadania wyniesie 0,67. Wskaźnik łatwości pozwala określić 
stopień trudności zadania dla ucznia lub grupy uczniów, pokazując poziom opanowania badanej czynności. Jego 
wartości graniczne to 0 (nikt nie sprostał zadaniu) i 1 (wszyscy piszący rozwiązali je prawidłowo). Interpretację 
współczynnika łatwości przedstawia tabela:

Staniny
Kiedy potrzebna jest dokładniejsza analiza, często stosowana jest skala staninowa, która dzieli populację uczniów 
na dziewięć przedziałów, stąd też jej nazwa standard nine. 

Aby przeanalizować wyniki testów w  układzie staninowym, układamy je po sprawdzeniu w  szeregu według 
poszczególnych stanin. W staninie pierwszym znajdzie się 4% populacji z najniższymi wynikami, w staninie drugim 
7% populacji z kolejnymi wynikami testów i tak dalej przez staniny średnie aż po wysokie. Warto zauważyć, że 
w środku skali znajduje się stanin piąty, średni, na który przypada aż 20% populacji. Stanin czwarty (niżej średni) 
i szósty (wyżej średni) obejmują po 17% populacji, a więc te trzy staniny średnie to w sumie aż 54% populacji. 
Odpowiada to z reguły tak zwanemu normalnemu rozkładowi wyników, w którym ponad 50% populacji osiąga 
właśnie wyniki średnie.

Skala staninowa umożliwia uczniowi zorientowanie się, jakie miejsce zajmuje jego wynik w  porównaniu 
z rezultatami uzyskanymi przez inne osoby. Jeżeli badana populacja to 10 000 uczniów, nasza klasa to 24 osoby, 
a na teście można zdobyć maksymalnie 40 punktów, rozkład wyników może wyglądać następująco:

Nazwa stanina Przedziały (%) Populacja  
(10 000 osób)

Liczba punktów uzyskanych 
w teście

Moi uczniowie  
(24 osoby)

9 – najwyższy 4% populacji 400 39–40 1 

8 – bardzo wysoki 7% populacji 700 37–38 1 

7 – wysoki 12% populacji 1200 34–36 2 

6 – wyżej średni 17% populacji 1700 30–33 5 

5 – średni 20% populacji 2000 24–29 5 

4 – niżej średni 17% populacji 1700 19–23 6 

3 – niski 12% populacji 1200 14–18 4 

2 – bardzo niski 7% populacji 700 10–13 

1 – najniższy 4% populacji 400 0–9 

(źródło: materiały CKE)

0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00
zadanie  

bardzo trudne
zadanie  
trudne

zadanie  
umiarkowanie trudne

zadanie  
łatwe

zadanie  
bardzo łatwe

Porównanie na tak przedstawionej skali wyników naszej klasy z wynikami całej populacji pokazuje, że w staninach 
niskich 1 i 2 nie znalazł się nikt z naszej klasy. Mamy za to uczniów w staninach wysokich: 7,8 i 9. Z takiego 
rozkładu wyników możemy wyciągnąć istotne wnioski:

1. nie mamy w klasie uczniów z wynikami najniższymi i bardzo niskimi, czym warto się pochwalić dyrekcji i rodzicom, 
2. są osoby, które uplasowały się w staninie niskim, którym powinniśmy pomóc, 
3. mamy aż czworo uczniów o znacznym potencjale, osiągających wyniki wysokie i najwyższe – to nasze perły, 

którym warto stworzyć możliwości dalszego rozwoju,
4. należy też obserwować postępy uczniów, których wyniki znalazły się w strefie średniej, by zapobiec ich stagnacji. 

Dla ucznia porównanie własnych wyników z rozkładem wyników w populacji to możliwość m.in. określenia 
własnych szans na kolejnych etapach edukacji, szczególnie tam, gdzie o przyjęciu do wymarzonej szkoły czy 
uczelni decyduje nie tyle surowy wynik, ile wygranie rywalizacji z innymi kandydatami. 
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Cieszymy się, że czytacie te słowa, bo to oznacza, że chcecie pomóc swojemu dziecku w kolejnym roku nauki 
języka angielskiego. Towarzyszenie dziecku w nauce staje się łatwiejsze, gdy możecie monitorować jego postępy. 
Najczęściej macie do czynienia z  informacjami w postaci ocen cząstkowych z klasówek, albo sumarycznych ocen 
semestralnych. Te oceny nie pozwalają zorientować się, z jakimi umiejętnościami językowymi Wasze dziecko radzi 
sobie lepiej, a z jakimi gorzej. 

eDiagnoza Pearsona to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia. Bogaty pakiet diagnostyczny 
składa się z  testów, które uczniowie piszą raz lub dwa razy w  roku w  zależności od klasy. Testy sprawdzają 
opanowanie nowej podstawy programowej oraz przygotowanie do egzaminów końcowych, często decydujących 
o przyszłości Waszych dzieci. 

Celem eDiagnozy Pearsona jest wyrównanie szans między uczniami. Dlatego, kiedy dostaniecie od nauczyciela 
raport z testu, który pisało Wasze dziecko, potraktujcie to jako szansę zaangażowania się w proces nauczania, 
a także na lepszą komunikację między Wami a dzieckiem i między Wami a nauczycielem. 

Jak interpretować wyniki testów? 
Uczeń otrzymuje wynik w poszczególnych obszarach umiejętności (na przykład słuchanie, czytanie), dzięki czemu 
zyskuje większą świadomość swoich mocnych i słabych stron. Wy, jako Rodzice lub Opiekunowie, możecie pomóc 
dziecku w  opanowaniu umiejętności, które nie zostały wykształcone w  wystarczającym stopniu. Natomiast 
poprzez pokazanie dziecku, że są też obszary, gdzie wypada lepiej, możecie mieć pozytywny wpływ na jego chęć 
do dalszej nauki. 

Generowane komputerowo raporty pokazują ucznia na tle klasy, a nawet populacji innych osób piszących ten 
sam test. Korzyścią takiego porównania jest obiektywna wiedza na temat rzeczywistych umiejętności Waszego 
dziecka. Jeśli jego wynik na tle klasy nie jest najlepszy, ale na tle populacji jest bardzo dobry, oznacza to, że uczeń 
prawdopodobnie chodzi do szkoły, gdzie poziom jest wysoki i mimo słabej pozycji w klasie, uczeń ma szansę 
dostania się na przykład do wybranego liceum. Inaczej, gdy dobry wynik na tle klasy jest słabym wynikiem na tle 
populacji. To może oznaczać, że osoba, która ma status dobrego ucznia we własnej klasie, może mieć problem 
z dostaniem się do wymarzonej szkoły. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o wynikach? 
Rozmowa z dzieckiem na temat raportu z  testu będzie w dużej mierze zależała od jego wieku. W młodszych 
klasach narzędzie diagnostyczne ma służyć głównie rodzicom i nauczycielom. Edukacja językowa nadal odbywa 
się tu poprzez zabawę i nie powinniśmy analizować z dzieckiem zbyt dokładnie wyników testu. Im starsze jest 
dziecko, tym większą samoświadomość należy w nim kształtować i tym większej wymagać odpowiedzialności za 
wyniki kształcenia. 

Starajmy się nie skupiać tylko na negatywnych elementach raportu, ale podkreślać również mocne strony 
dziecka. Jeśli na przykład uczeń klasy piątej dobrze wypadł w czytaniu, ale słabo w słuchaniu, warto go najpierw 
pochwalić za to, że tak dobrze poradził sobie z czytaniem i zaproponować dalsze rozwijanie tej umiejętności, 
a  dopiero potem wspólnie zastanowić się, co spowodowało gorszą ocenę ze słuchania. System eDiagnozy 
Pearsona proponuje gotowy materiał wyrównujący. Nauczyciel może go zadać Waszemu dziecku do domu. 

Pamiętajmy, żeby w rozmowie z dzieckiem podkreślać obiektywizm systemu diagnostycznego. Dziecko nie może 
tym razem skarżyć się niesprawiedliwego nauczyciela, zbyt trudny test, czy też próbować usprawiedliwiać się 
w jakiś inny sposób. Często wykorzystywany argument, że „inni napisali jeszcze gorzej”, też nie ma racji bytu, bo 
porównanie z populacją pokaże, jak dziecko rzeczywiście wypada na tle rówieśników. 

Życzymy Wam, żebyście potraktowali system eDiagnozy Pearsona jako szansę dla Was i Waszych dzieci, a przede 
wszystkim, żebyście w procesie edukacji Waszego dziecka potrafili być obok i służyć mu wsparciem. 

Zespół Pearson

Drodzy Rodzice lub Opiekunowie! 


