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Najważniejsze fakty i rekomendacje

Fakty

PIRLS to akronim międzynarodowego programu cyklicznego badania biegłości w czytaniu 
wśród dzieci dziesięcioletnich. Poprzednie badanie odbyło się w 2001 r. Badanie, którego wyni-
ki przedstawiamy, przeprowadzono w 2006 r. Wzięło w nim udział 45 krajów, wśród nich Polska.
Biegłość w czytaniu mierzono międzynarodowym testem, opracowanym tak, by we wszystkich 
krajach dawał ściśle porównywalne wyniki. Test zawierał 10 zadań. Każde zadanie składało się 
z tekstu i zestawu pytań. Cztery zadania zamieściliśmy w aneksie. W Polsce test wykonało 
4854 uczniów stanowiących reprezentatywną próbkę wszystkich uczniów klasy trzeciej.
W międzynarodowej skali wyników (mającej średnią 500 i odchylenie standardowe 100) polskie 
dzieci zdobyły średnio 519 punktów – istotnie więcej od średniej międzynarodowej.
Lepszy wynik niż dzieci z Polski uzyskały dzieci z 28 krajów, gorszy – z 16 krajów. 
Wśród krajów mających gorszy wynik niż Polska są: Południowa Afryka, Maroko, Kuwejt, Ka-
tar, Indonezja, Iran oraz Trynidad i Tobago. W badaniu wzięło udział 11 krajów dawnego bloku 
wschodniego. W tej grupie polscy uczniowie zajęli 7. miejsce – przed uczniami z Mołdowy, Rumu-
nii, Gruzji i Macedonii.
Rozkład wyników testowania polskich uczniów odbiega od międzynarodowego. Używając pięcio-
stopniowej skali ocen szkolnych, moglibyśmy powiedzieć, że w Polsce mamy za dużo uczniów 
dwójkowych i trójkowych, za mało czwórkowych, a piątkowych tyle, ile przeciętnie na 
świecie – 7% (ale w Singapurze czy w Rosji jest ich 19%).
Polska nie brała udziału w badaniu w 2001 r., więc nie wiemy, czy biegłość w czytaniu u naszych 
dzieci rośnie, czy spada. Największy postęp zrobiły dzieci w Rosji, dzięki czemu zajęły 
pierwsze miejsce – a przed pięciu laty były na szesnastym! Istotne wzrosty odnotowano też 
w Słowenii i na Słowacji. Największy regres dotknął dzieci w Maroku.
Wyniki badania PIRLS 2006 nie są zaskakujące. W programie PISA, w którym mierzy się m. in. 
biegłość w czytaniu, 15-letnia młodzież polska ulokowała się zrazu istotnie poniżej średniej mię-
dzynarodowej OECD. W 2003 r. odnotowaliśmy wzrost o 18 punktów, a 2006 r. dalszy wzrost o 11 
punktów. Przyjmując to z uzasadnioną dumą, musimy jednak zauważyć, że trzeba było trafnej 
zmiany systemowej i sześciu lat wysiłków, by młodzi Polacy wybili się ponad strefę 
stanów średnich. I dodać, że młodzież poddana testowaniu w 2006 r. ma za sobą edukację po-
czątkową jeszcze w starym stylu.

Rekomendacje

Tym, co najbardziej trapi polską edukację, nie jest rozwydrzenie młodzieży. Pod względem 
poczucia bezpieczeństwa w szkołach polscy trzecioklasiści uplasowali się na piątej 
pozycji, zaraz po krajach skandynawskich, ex.aequo z Bułgarią. Nie mundurków, kamer i szkół 
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pod specjalnym nadzorem nam trzeba, lecz mądrzejszych programów i efektywniejszych metod 
kształcenia, a także bardziej zaangażowanych nauczycieli. I ręki na pulsie – stałego badania 
wyników.
Nie stanowią głównego problemu także warunki, w jakich pracuje polskie szkolnictwo 
podstawowe. W porównaniu z krajami uczestniczącymi w badaniu PIRLS 2006 w Polsce prze-
ciętna szkoła ma niewielkie oddziały klasowe (według GUS – średnio 20 uczniów w oddziale). 
Mniej uczniów przypadających na jednego nauczyciela mają tylko szkoły w Danii, Norwegii i na 
Węgrzech. Polska szkoła nie odbiega od średniej pod względem wyposażenia, a przewyższa ją pod 
względem wykształcenia nauczycieli.
Poważnym problemem jest za to sposób rozpoczynania edukacji przez nasze dzieci. 
W większości krajów uczestniczących w badaniu PIRLS 2006 10-letnie dzieci są w klasie czwar-
tej. W Polsce są w czwartym roku nauki, ale rozbitej na klasę przygotowawczą i trzy klasy szkoły 
podstawowej. Tak jak my, posyłają do szkoły 7-latki po obowiązkowym przygotowaniu przed-
szkolnym tylko Bułgarzy i Łotysze. Przestańmy eksperymentować, poślijmy do szkoły dzieci 6-
letnie. Jednolity czteroletni okres edukacji początkowej dałby lepsze wyniki.
Procesem kształcenia w polskich szkołach sterują komercyjne programy, z których 
każdy stara się odróżnić od pozostałych, by przyciągnąć uwagę klientów. Podstawa 
programowa, która miała zapewnić optymalną standaryzację kształcenia, poświęca czytaniu 
w okresie edukacji początkowej trzy lakoniczne wzmianki (najdłuższa zaleca „czytanie głośne 
sylab, wyrazów, zdań i tekstów; czytanie ciche ze zrozumieniem”). Taka podstawa dopuszcza naj-
różnorodniejsze rozwiązania programowe. Nad tą różnorodnością nikt nie panuje. Panuje 
natomiast opinia, że stanowi ona największą zdobycz transformującej się oświaty polskiej. Tę 
wielce niebezpieczną opinię trzeba by wreszcie poddać weryfikacji. 
W czasach, gdy byle kampanię reklamową obmyślają specjaliści obeznani z warsztatem nauko-
wym, nikt w Polsce nawet nie próbuje badać skuteczności rozwiązań programowych 
i materiałów dydaktycznych – tak jakby były obojętne dla rezultatów kształcenia. Ale nie 
są. Z danych PIRLS 2006 wynika, po pierwsze, że biegłość w czytaniu rośnie w oddziałach, 
w których czyta się dłuższe teksty prozatorskie. W polskich oddziałach dominują wierszyki 
i krótkie opowiadania. Długość tekstów w teście PIRLS 2006 (średnio 601 słów) budziła popłoch 
wśród nauczycielek. Zwracano uwagę, że w teście CKE dla szóstoklasistów najdłuższy tekst liczył 
około 200 słów. Po drugie, biegłość w czytaniu rośnie, gdy dzieci czytają nie tylko w szko-
le, ale i poza nią. Polska szkoła stara się jednak sprowadzić czytanie do czynności swoiście 
szkolnej, podobnej do noszenia mundurka. Czyta się tam przede wszystkim teksty z podręcznika 
lub zeszytu ćwiczeń. W czytaniu czasopism dziecięcych polska szkoła jest na piątym miejscu od 
końca. Niechże się wreszcie ktoś wykwalifikowany przyjrzy temu, co czytają i czego się 
uczą nasi uczniowie.
Z danych PIRLS 2006 można wnioskować, że wielu polskich nauczycieli, a właściwie nauczycie-
lek, bo to kobiety opanowały edukację początkową, przykłada się do nauczania selektywnie. Pol-
ska szkoła chętnie pracuje z dziećmi obiecującymi, ale zaniedbuje te, które wymagają 
większego wysiłku, przez co zajmują one niższe miejsca, niż mogłyby zająć. Świadczy 
o tym nadmiar uczniów słabo czytających, jak również to, że młodzi Polacy wypadają relatywnie 
lepiej w umiejętnościach zaawansowanych niż w podstawowych (lepiej im idzie z tekstami litera-
ckimi niż informacyjnym, lepiej interpretują teksty niż wyszukują w nich informacje). Korespon-
duje z tym ponadprzeciętne niezadowolenie nauczycielek i dyrektorów szkół z jakości 
dzieci, które przyprowadzają im rodzice. Pora pozbyć się złudzeń – bez zmian statusu 
zawodowego nauczycieli niewiele uda się poprawić w polskiej oświacie.
We wrześniu 1999 r. głęboko zreformowaliśmy system oświaty, w tym edukację początkową. Od 
tamtej pory jedyne ogólnopolskie badanie osiągnięć szkolnych 10-latków przeprowadził w 2006 r. 
zespół działający przy CKE pod kierunkiem dra Mirosława Dąbrowskiego. PIRLS 2006 jest dru-
gą próbą sprawdzenia, czy sprawy idą w dobrym kierunku. Następną taką próbę zaplano-
wano na 2011 r. Będzie ona jeszcze cenniejsza, bo pozwoli zmierzyć nie tylko biegłość w czy-
taniu, ale także w matematyce i w znajomości przyrody. Nieobecności Polski w programie 
PIRLS / TIMSS 2011 niczym nie dałoby się usprawiedliwić.
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Wprowadzenie

Na początku było Słowo. I nadal jest – jako fundament życia społecznego ludzi. 
Wszelkie społeczeństwo opiera się na wiedzy, która krąży między ludźmi, jest wy-

mieniana w codziennych spotkaniach. Dziś, inaczej niż przed wiekami, przeważająca 
część tej wiedzy zawiera się w tekstach pisanych. To nadaje wyjątkową wartość zdol-
ności czytania. Ta zdolność jako dyspozycja jednostki ludzkiej jest warunkiem jej roz-
woju umysłowego i samorealizacji – kto nie umie czytać, nie odniesie sukcesu w żadnej 
dziedzinie życia. Ta zdolność jako cecha społeczeństwa jest warunkiem jego rozwoju, 
zarówno gospodarczego, jak i duchowego.

Zdolność czytania wchodzi w skład najważ-
niejszych celów edukacji, zwłaszcza początko-
wej. Dziecko, które nie zdobyło tej zdolności 
w pierwszych latach szkoły, napotka wielkie 
trudności w dalszej nauce, a potem w doro-
słym życiu. Wiedzą o tym nauczyciele, toteż 
troszczą się, by nauczyć czytać wszystkie 
dzieci. Wie administracja oświatowa i dlate-
go stara się stworzyć jak najlepsze warunki 
do nauczania i uczenia się czytania. Skąd jed-
nak wiadomo, że te wysiłki przynoszą owoce? 
Co prawda, nawet nieuzbrojonym okiem wi-
dać, że zdolność czytania rośnie wśród dzieci 
w kolejnych klasach. Czy jednak ten wzrost 
nie mógłby być szybszy, bardziej powszechny, 
sięgający bardziej zaawansowanych stanów 
umysłu? O tym wszystkim mogą powiedzieć 
jedynie porównania międzynarodowe.

Takie porównania umożliwia przedsięwzię-
cie nazwane Międzynarodowym Badaniem 
Postępów Biegłości w Czytaniu, identyfikowa-
ne akronimem PIRLS. Dostarcza ono danych 
porównawczych o zdolności czytania wśród 
uczniów szkoły podstawowej.

Inicjatorem i organizatorem przedsięwzię-
cia jest Międzynarodowe Towarzystwo Oce-
niania Osiągnięć Szkolnych (IEA), niezależna 
kooperatywa krajowych organizacji badaw-
czych i agencji rządowych ze stałym sekre-
tariatem ulokowanym w Amsterdamie. IEA 
prowadziła w ostatnich 50 latach wiele sze-
roko zakrojonych badań osiągnięć szkolnych 
i przetwarzała ich wyniki w głębsze zrozumie-
nie skutków polityki i praktyki oświatowej.

PIRLS to główne przedsięwzięcie IEA. Ra-
zem z Trendami w Międzynarodowym Bada-
niu Matematyki i Przyrodoznawstwa (TIMSS) 
tworzy jądro badań cyklicznych, czyli powta-
rzanych co kilka lat. Odpowiedzialność za 
ogólny kierunek obu przedsięwzięć i zarzą-
dzanie nimi spoczywa na Międzynarodowym 
Ośrodku Badawczym przy Wydziale Edukacji 
(Lynch School of Education) w College’u Bo-
stońskim. Ośrodek ten ściśle współpracuje 
z sekretariatem IEA w Amsterdamie, któ-
ry sprawuje ogólny nadzór nad badaniem, 
zwłaszcza odpowiada za weryfikację prze-
kładów materiałów badawczych, Ośrodkiem 
Przetwarzania Danych w Hamburgu, który 
zajmuje się weryfikacją i przetwarzaniem da-
nych przesyłanych przez uczestniczące kraje, 
Statystyką Kanady (Statistics Canada) w Ot-
tawie, biurem odpowiedzialnym za pobieranie 
próbek szkół i uczniów, oraz Służbą Testowa-
nia Edukacyjnego w Princeton, która doradza 
w sprawie metod psychometrycznych i dostar-
cza oprogramowania pozwalającego skalować 
wyniki testowania.

Co to jest PIRLS 2006? 

PIRLS to badanie czegoś, co po angielsku na-
zywa się reading literacy. Niełatwo to prze-
łożyć na polski. Angielskie literacy pierwotnie 
oznaczało zdolność posługiwania się literami, 
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czyli czytania i pisania. Z czasem jednak stra-
ciło związek z literami i nabrało ogólniejsze-
go znaczenia podstawowej biegłości. Biegłości 
w czym? – o tym mówiła przydawka. Computer.
literacy – w posługiwaniu się technologią infor-
macyjną, media.literacy – w korzystaniu z prze-
kazów masowych itp. W tym duchu przełożymy 
też reading.literacy: biegłość w czytaniu.

PIRLS to badanie biegłości w czytaniu ucz-
niów szkół podstawowych prowadzone w cy-
klu pięcioletnim. IEA zapoczątkowała je w 35 
krajach świata na progu XXI wieku, w dzie-
siątą rocznicę przedsięwzięcia Badanie Bie-
głości w Czytaniu IEA 1991.

PIRLS 2006 oznacza badanie biegłości 
w czytaniu przeprowadzone w 2006 r. w szko-
łach 39 krajów świata. W większości kraje te 
– nawet tak duże, jak Stany Zjednoczone czy 
Rosja – były reprezentowane przez pojedyncze 
próbki uczniów . Niektóre jednak zdecydowały 
się przeprowadzić niezależne badania na kilku 
swoich terytoriach składowych. Ze względu na 
odmienności systemów oświatowych w Zjedno-
czonym Królestwie w badaniu osobno wystę-
pują Anglia i Szkocja. Podobnie Belgia, podzie-
lona na wspólnoty francuską i flamandzką. 
W Kanadzie edukacja należy do kompetencji 
prowincji, toteż przeprowadzono tam niezależ-
ne badanie w każdej z pięciu prowincji (razem 
obejmują one 88% populacji kraju). Łącznie 
w przedsięwzięciu PIRLS 2006 wzięło udział 
45 podmiotów, które dalej będziemy nazywać 
krajami, nie bacząc na ich status prawny.

Spośród 45 krajów uczestniczących w bada-
niu w 2006 r. 29 uczestniczyło też w badaniu 
w 2001 r. Te kraje nie tylko dowiedziały się, 
jak dobrze czytają ich dzieci w porównaniu 
z dziećmi z innych krajów, ale także pozna-
ły zmiany, jakie zaszły u nich pod względem 
biegłości czytania w ostatnich pięciu latach, 
i mogły je porównać ze zmianami w innych 
krajach.

PIRLS 2006 nie tylko informuje o poziomie 
biegłości w czytaniu, ale także dostarcza cen-
nych informacji o szkolnych i domowych wa-
runkach nabywania tej biegłości przez dzieci. 
Te informacje dobrze jest odnieść do cech de-
mograficznych i ekonomicznych właściwych 
każdemu krajowi. Jak bardzo są one zróżnico-
wane, przekonuje rzut oka na tabelę 11.

1 Wszystkie dane międzynarodowe przedstawiam 
za: I. V. S Mullis, M. O. Martin, A. M. Kennedy, P. Foy, 
PIRLS.2006.International.Report. Chestnut Hill 2007: 
TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch 
School of Education, Boston College.

Osoby badane

Międzynarodowa populacja będąca przedmio-
tem zainteresowania badawczego została zde-
finiowana jako ogół dzieci w danym kraju, któ-
re chodzą do szkoły i spełniają dwa warunki:

• są w czwartym roku nauki szkolnej
• w chwili testowania są średnio w wie-

ku nie niższym niż 9,5 roku.
W Polsce zdecydowaliśmy się na uczniów 

kończących klasę trzecią, a tym samym etap 
kształcenia zintegrowanego. Wraz z klasą 
przygotowawczą, do której w roku szkolnym 
2002/2003 chodziło 96,7% sześciolatków, jest 
to ich czwarty rok nauki. Jeśli dzieci idą do 
szkoły w roku, w którym kończą 6 lat, to 
w kwietniu czwartego roku nauki mają śred-
nio 9,8 lat. Faktyczna średnia polskich dzieci 
uczestniczących w badaniu (9,9 lat) doskonale 
się z tym zgadza.

Nie w każdym kraju udaje się zdefiniować 
populację w pełnej zgodzie z definicją między-
narodową. W Anglii, Szkocji, Nowej Zelandii 
oraz Trynidadzie i Tobago dzieci zaczynają na-
ukę w wieku 5 lat. W tych krajach testowano 
uczniów klasy piątej, czwartoklasiści byliby bo-
wiem za młodzi. W Szwecji i Danii oraz w kilku 
krajach Europy Środkowej dzieci zaczynają 
naukę w wieku 7 lat, więc pod koniec czwar-
tego roku nauki mają prawie 11 lat. Słowenia 
wzięła do badania część trzecioklasistów, po-
nieważ ten kraj właśnie obniża wiek rozpoczy-
nania nauki szkolnej i wśród 10-latków są za-
równo trzecio-, jak i czwartoklasiści. W dwóch 
krajach – Południowej Afryce i Luksemburgu, 
gdzie w szkole nie zawsze naucza się w tym 
samym języku, którym mówi się w domu ucz-
nia – zdecydowano się testować piątoklasistów, 
stanowiących zarazem najstarszą część próbki 
międzynarodowej.

Na wiek uczniów w danej klasie ma wpływ 
zasada promowania. Automatyczną promocję 
z klasy do klasy w okresie edukacji począt-
kowej stosuje mniej niż połowa krajów. Tam, 
gdzie uczniów nierobiących postępów skazu-
je się na powtarzanie klasy, starsi uczniowie 
obniżają średnią wyników testowania. O tym, 
jak liczba lat nauki i wiek uczniów wpływają 
na osiągnięcia w czytaniu, można się przeko-
nać, studiując tabelę 2.

W celu osiągnięcia ścisłej reprezentatyw-
ności próbki uczniów objętych badaniem, 
w każdym kraju zastosowano dwustopniowy 
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niu.  Test składał się z tekstów literackich 
i informacyjnych oraz przyporządkowanych 
im zbiorów pytań, z których każde miało 
mierzyć jedną z czterech umiejętności. Tekst 
i towarzyszące mu pytania będziemy nazywać 
zadaniem.

Test zastosowany w badaniu PIRLS 2006 
zawierał 10 zadań. W połowie zadań wy-
korzystano teksty informacyjne, w połowie 
– literackie. Teksty informacyjne traktowały 
o różnych aspektach realnego świata – przy-
rodniczych, geograficznych i biograficznych, 
a także opisywały sposoby osiągania określo-
nych celów. Teksty były ustrukturalizowane 
sekwencyjnie i tematycznie, a oprócz opisów 
słownych zawierały fotografie, rysunki, ramki 
tekstowe, mapy, tabele i diagramy. 

Teksty literackie były reprezentowane 
przez krótkie, ale nieokrojone i bogato ilu-
strowane opowiadania. Akcja w tych opowia-
daniach toczyła się w różnych miejscach, ale 
każde opowiadanie miało dwoje bohaterów 
i fabułę zawierającą jedno lub dwa główne 
zdarzenia. Uczniowie mogli się identyfikować 
z bohaterami i przeżywać ich uczucia, a także 
doświadczać urody języka.

Długość wszystkich tekstów w polskim 
przekładzie wahała się wokół średniej 601 – od 
423 do 730 słów. Dla porównania – najdłuższy 
tekst zamieszczony w teście egzaminacyjnym 
dla uczniów klasy szóstej w 2007 r. liczył 218 
słów.

Do każdego tekstu zadawano przeciętnie 
12 pytań, ogółem 126. Połowa z nich wymaga-
ła wyboru jednej z czterech odpowiedzi, poło-
wa zaś – krótkiej odpowiedzi pisemnej.

Pytania wymagające krótkiej odpowiedzi 
były trojakie:

• jednopunktowe – dopuszczały odpowiedzi 
poprawne, czyli takie, które spełniają 
wszystkie warunki pytania i zachowują 
adekwatność wobec tekstu

• dwupunktowe – dopuszczały odpowiedzi 
pełne i częściowe. Odpowiedź pełna za-
wiera odpowiednie wnioski, interpretacje 
lub uzasadnienia zakorzenione w tekście 
i dowodzące całkowitego zrozumienia. 
Odpowiedź częściowa świadczy jedynie 
o literalnym zrozumieniu tam, gdzie po-
trzebna jest głębsza interpretacja, lub 
zawiera tylko niektóre z wymaganych in-
formacji

• trzypunktowe – dopuszczały odpowie-
dzi pełne, częściowe i minimalne. 
Odpowiedź pełna zawiera myśli złożone 

schemat losowania warstwowo-grupowego. 
Najpierw wyłoniono próbkę szkół w losowaniu 
warstwowym, po czym z każdej szkoły wylo-
sowano jeden lub więcej oddziałów klasowych 
należących do klasy, która najbardziej pokry-
wała się z definicją populacji międzynarodo-
wej. Badaniem objęto wszystkich uczniów 
z wylosowanych oddziałów.

Wielkość krajowej próbki uczniów ustalano 
tak, by wszędzie utrzymać błędy próbkowania 
na minimalnym poziomie. Cel osiągnięto – jak 
widać w tabeli 2, tylko w dwóch krajach (Po-
łudniowej Afryce i Maroku) błąd standardowy 
oszacowania średniego wyniku testowania 
przekroczył 5% odchylenia standardowego. 
W Polsce do badania przystąpiło i ukończyło 
je w zgodzie z procedurą:

• 4854 uczniów
• z 250 oddziałów klasy trzeciej
• 148 szkół podstawowych.

Narzędzia pomiaru

Pojmowanie biegłości w czytaniu – jeśli czy-
tania nie sprowadza się do czysto technicz-
nego przekształcania znaków graficznych na 
fonetyczne – musi być dostosowane do celu 
tej czynności. W założeniach badania PIRLS 
2006 wyróżniono dwa takie cele:

• zdobycie informacji
• przeżycie literackie.
Przyjmując zasadę odpowiedniości między 

celem i tekstem, możemy wyróżnić dwa rodza-
je tekstów:

• informacyjne
• literackie.
Biegłość w czytaniu nie jest zdolnością jed-

norodną, lecz raczej zbiorem skoordynowa-
nych umiejętności szczegółowych. W zało-
żeniach badania PIRLS wyodrębniono cztery 
takie umiejętności:

• wyszukiwanie w tekście informacji speł-
niających podane warunki

• wyciąganie bezpośrednich wniosków z prze-
słanek zawartych w tekście

• wiązanie i interpretowanie informacji za-
wartych w tekście

• badanie i ocenianie treści, języka i ukła-
du tekstu.

Na tych założeniach zbudowano między-
narodowy test pomiaru biegłości w czyta-
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Nazwa kraju
Ludno

(mln)1
Powierzchnia

(tys. km2)2

G sto
zaludnienia

(osoby na km2)3

Ludno  miejska 
(proc.)4

Oczekiwana
d ugo ycia
przy urodzeniu 

(lata)5

miertelno
niemowl t

(na tys. ywych
urodze )6

17 Anglia 50.0                    130                    380                    90                    79                    5                    
Austria 8.1                    84                    98                    68                    79                    5                    
Belgia 10.4                    31                    343                    98                    78                    4                    
Bułgaria 7.8                    111                    71                    68                    72                    12                    
Dania 5.4                    43                    127                    85                    77                    4                    
Francja 59.8                    552                    109                    76                    79                    4                    
Gruzja 5.1                    70                    74                    57                    74                    41                    
Hiszpania 41.1                    506                    82                    78                    80                    4                    
Hong Kong 6.8                    1                    6541                    100                    80                    3                    
Indonezja 214.7                    1905                    119                    44                    67                    31                    
Iran 66.4                    1648                    41                    66                    69                    33                    
Islandia 0.3                    103                    3                    93                    80                    3                    
Izrael 6.7                    22                    308                    92                    79                    5                    

15 Kanada, Alberta 3.4                    662                    5                    81                    80                    6                    
15 Kanada, Kolumbia Brytyjska 4.3                    945                    4                    85                    81                    4                    
15 Kanada, Nowa Szkocja 0.9                    55                    17                    56                    79                    5                    
15 Kanada, Ontario 12.5                    1076                    13                    85                    80                    6                    
15 Kanada, Quebec 7.6                    1542                    6                    80                    79                    5                    
13 Katar 0.8                    11                    72                    93                    75                    11                    

Kuwejt 2.4                    18                    135                    96                    77                    8                    
Litwa 3.5                    65                    55                    69                    72                    8                    
Łotwa 2.3                    65                    37                    60                    71                    10                    
Luksemburg 0.4                    3                    173                    93                    78                    5                    
Macedonia 2.1                    26                    81                    60                    74                    10                    
Maroko 30.1                    447                    68                    57                    69                    36                    
Mołdowa 4.2                    34                    129                    42                    67                    26                    

16 Niderlandy 16.2                    42                    479                    90                    79                    5                    
10 Niemcy 82.5                    357                    237                    88                    78                    4                    

Norwegia 4.6                    324                    15                    76                    79                    3                    
Nowa Zelandia 4.0                    271                    15                    86                    79                    5                    
POLSKA 38.2                    313                    125                    63                    75                    6                    
Południowa Afryka 45.8                    1219                    38                    59                    46                    53                    
Rosja 143.4                    17075                    9                    73                    66                    16                    
Rumunia 21.7                    238                    95                    56                    70                    18                    

14 Singapur 4.3                    1                    6343                    100                    78                    3                    
Słowacja 5.4                    49                    111                    58                    73                    7                    

12 Słowenia 2.0                    20                    99                    49                    76                    4                    
Stany Zjednoczone 299.0                    9629                    32                    78                    77                    7                    

17 Szkocja 5.1                    78                    66                    81                    77                    5                    
Szwecja 9.0                    450                    22                    83                    80                    3                    

17 Tajpej 22.8                    4                    633                    79                    79                    5                    
Trinidad i Tobago 1.3                    5                    256                    75                    72                    17                    
Węgry 10.1                    93                    110                    65                    73                    8                    

12 Włochy 57.6                    301                    196                    67                    80                    4                    

Tabela 1. Wybrane cechy krajów uczestnicz cych w badaniu PIRLS 2006

ŹR
Ó

D
ŁO

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 In

te
rn

at
io

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (P
IR

LS
) 2

00
6

Tabela 1.xls1 11/16/2007

4	 Odsetek	śródrocznej	populacji	zamieszkałej	na	terenach	przedstawionych	
ONZ	jako	miejskie	przez	dany	kraj.

5	 Liczba	 lat,	 które	 przeżyje	 noworodek,	 jeśli	 wskaźniki	 śmiertelności	
dominujące	przy	jego	urodzeniu	utrzymają	się	na	tym	samym	poziomie	
przez	całe	jego	życie.

6	 Liczba	niemowląt,	które	umierają	przed	ukończeniem	pierwszego	roku	
życia,	na	1000	żywych	urodzeń	w	danym	roku.

7	 Dochód	narodowy	per	capita	w	dolarach	amerykańskich	przekształcony	
metodą	Atlas	Banku	Światowego.

8	 Dolar	międzynarodowy	ma	taką	samą	siłę	nabywczą	względem	dochodu	
narodowego	jak	dolar	amerykański	w	Stanach	Zjednoczonych.

Wszystkie	dane	pochodzą	z	World Bank’s World Development Indicators 
Online	z	19	kwietnia	2007,	chyba	że	są	odrębnie	oznaczone.

Myślnik	(–)	oznacza,	że	dane	są	niedostępne.

Dane	przy	wspólnotach	Belgii:	 flamandzkiej	 i	 francuskiej	 odnoszą	się	do	
całego	kraju.

1	 Obejmuje	wszystkich	mieszkańców,	niezależnie	od	ich	statusu	prawne-
go	lub	obywatelstwa,	z	wyjątkiem	uciekinierów	nieosiedlonych	na	stałe	i	
zaliczanych	do	populacji	kraju	pochodzenia.	Dane	dla	Kataru	pochodzą	
od	krajowego	koordynatora	badania.

2	 Obejmuje	ląd,	wody	wewnętrzne	i	przybrzeżne	drogi	wodne.

3	 Śródroczna	populacja	dzielona	przez	kilometry	kwadratowe	powierzchni.	
Dane	dla	Kataru	pochodzą	od	krajowego	koordynatora	badania.
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Nazwa kraju
PKB per capita 
(dolary USA)7

Dochód
narodowy per 

capita
(wed ug si y
nabywczej)8

Wydatki
publiczne na 

o wiat  (proc. 
PKB)9

Skolaryzacja
netto na 
szczeblu

podstawowym
(proc.)10

Liczba uczniów 
na jednego 

nauczyciela w 
szkole

podstawowej11

17 Anglia – – 6.0                    100                 22                 
Austria 26810                 29740                 6.0                    99                 13                 
Belgia 25760                 28920                 6.0                    100                 12                 
Bułgaria 2130                 7540                 4.0                    90                 17                 
Dania 33570                 31050                 9.0                    100                 10                 
Francja 24730                 27640                 6.0                    100                 19                 
Gruzja 770                 2610                 2.0                    89                 14                 
Hiszpania 17040                 22150                 4.0                    100                 14                 
Hong Kong 25860                 28680                 4.0                    98                 20                 
Indonezja 810                 3210                 1.0                    92                 21                 
Iran 2010                 7000                 5.0                    87                 24                 
Islandia 30910                 30570                 6.0                    100                 11                 
Izrael 16240                 19440                 7.0                    100                 12                 

15 Kanada, Alberta 38628                 – 5.0                    100                 17                 
15 Kanada, Kolumbia Brytyjska 41690                 – 6.0                    100                 18                 
15 Kanada, Nowa Szkocja 35518                 – 7.0                    100                 13                 
15 Kanada, Ontario 42812                 35534                 5.0                    100                 17                 
15 Kanada, Quebec 29856                 28940                 8.0                    100                 15                 
13 Katar – 29607                 4.0                    95                 12                 

Kuwejt 17960                 19480                 8.0                    83                 13                 
Litwa 4500                 11390                 6.0                    94                 16                 
Łotwa 4400                 10210                 6.0                    88                 14                 
Luksemburg 45740                 55500                 4.0                    96                 12                 
Macedonia 1980                 6750                 4.0                    92                 21                 
Maroko 1310                 3940                 7.0                    90                 28                 
Mołdowa 590                 1760                 5.0                    79                 19                 

16 Niderlandy 26230                 28560                 5.0                    99                 14                 
10 Niemcy 25270                 27610                 5.0                    100                 14                 

Norwegia 43400                 37910                 7.0                    100                 10                 
Nowa Zelandia 15530                 21350                 7.0                    100                 18                 
POLSKA 5280                 11210                 6.0                    98                 11                 
Południowa Afryka 2750                 10130                 5.0                    89                 35                 
Rosja 2610                 8950                 3.0                    99                 17                 
Rumunia 2260                 7140                 3.0                    88                 17                 

14 Singapur 21230                 24180                 4.0                    96                 24                 
Słowacja 4940                 13440                 4.0                    87                 19                 

12 Słowenia 11920                 19100                 6.0                    100                 13                 
Stany Zjednoczone 37870                 37750                 6.0                    93                 15                 

17 Szkocja – – 6.0                    100                 16                 
Szwecja 28910                 26710                 7.0                    100                 12                 

17 Tajpej 13970                 14030                 4.0                    99                 18                 
Trinidad i Tobago 7790                 10390                 4.0                    91                 19                 
Węgry 6350                 13840                 5.0                    91                 10                 

12 Włochy 21570                 26830                 5.0                    99                 11                 

Tabela 1. Wybrane cechy krajów uczestnicz cych w badaniu (cd.)
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Tabela 1.xls1 11/16/2007

14	 Publiczne	nakłady	na	edukację	według	Ministry of Education’s Education 
Statistics Digest 2004	 (s.	xi);	Liczba	uczniów	na	 jednego	nauczyciela	
według	Ministry of Education’s Statistics Digest 2006	(s.	ix).	

15	 Dane	 o	 wielkości	 populacji,	 powierzchni	 kraju,	 populacji	 miejskiej,	
oczekiwanej	 długości	 życia	 i	 śmiertelności	 niemowląt	 pochodzą	 od	
Statistics	Canada.	Pozostałe	dane	 -	od	prowincjonalnych	ministerstw	
edukacji.	 Kolumbia	 Brytyjska,	 Nowa	 Szkocja,	 Ontario	 i	 Quebec	
dostarczyły	 jedynie	 dane	 o	 PKB,	 nie	 podały	 natomiast	 wielkości	
dochodu	 narodowego.	 Dane	 dla	 Kolumbii	 Brytyjskiej,	 Nowej	 Szkocji	
iOntario	podano	w	dolarach	kanadyjskich.

16	 Liczba	 uczniów	 na	 jednego	 nauczyciela	 pochodzi	 od	 krajowego	
koordynatora	badania.

17	 Wszystkie	dane	pochodzą	od	krajowego	koordynatora	badania.

9	 Bieżące	 i	 inwestycyjne	 nakłady	 publiczne	 na	 oświatę	 i	 szkolnictwo	
wyższe.

10	 Stosunek	 liczby	 dzieci	 w	 urzędowym	 wieku	 szkolnym	 chodzących	
do	 szkoły	 do	 populacji	 dzieci	 w	 tym	 samym	 wieku.	 Opracowany	 na	
podstawie	 International Standard Classification of Education 1997.	
Dane	 dla	 Austrii	 i	 Niemiec	 pochodzą	 od	 krajowych	 koordynatorów	
badania.

11	 Liczba	 uczniów	 chodzących	 do	 szkoły	 podstawowej	 dzielona	 przez	
liczbę	 nauczycieli	 w	 szkołach	 podstawowych	 (niezależnie	 od	 ich	
specjalności).

12	 Publiczne	 nakłady	 na	 edukację	 według	 World Bank’s 2006 World 
Development Indicators,	s.	84.

13	 Dochód	 narodowy	 per	 capita	 według	 World Bank’s 2007 World 
Development Indicators database,	s.	1.
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i abstrakcyjne lub dostarcza opartego na 
tekście uzasadnienia wniosków i interpre-
tacji, a tym samym dowodzi wielostron-
nego zrozumienia tekstu. Odpowiedź 
częściowa zawiera wszystkie wymagane 
składniki, ale nie prezentuje złożonych 
i abstrakcyjnych myśli, jest przykuta do 
literalnej warstwy tekstu lub nie dostar-
cza właściwych uzasadnień. Odpowiedź 
minimalna zawiera tylko niektóre z wy-
maganych składników.

Liczba pytań, czyli elementarnych zmien-
nych testowych, była za mała, by zbudować 
osiem odrębnych skal pomiarowych – mie-
rzących każdą z czterech umiejętności w od-
niesieniu do dwóch celów czytania. Dlatego 
w fazie analizy wyników liczbę umiejętności 
zredukowano do dwóch:

• wyszukiwanie informacji i proste wnio-
skowanie

• wiązanie informacji, interpretowanie 
i ocenianie.

Łatwo zauważyć, że pierwsza grupa umie-
jętności operuje na tekście, jest do niego przy-
kuta. Odnosi się ona do tekstu jak do rzeczy: 
pozwala go przeszukiwać i wypełniać jego 
luki domysłami, ale nie umożliwia pytań: po 
co i jak istnieje? Druga grupa umiejętności 
odnosi się do tekstu jak do komunikatu: po-
zwala czytelnikowi wejść w interakcję z wy-
obrażeniem autora, dociekać intencji, szukać 
przesłania, badać, jak tekst jest zrobiony.

Cztery z dziesięciu zadań testu PIRLS 2006 
wzięto z wcześniejszego testu PIRLS 2001 – po 
to, żeby umożliwić pomiar zmian w biegłości 
w czytaniu w krajach, które uczestniczyły 
w obu badaniach. Pozostałe sześć zadań opra-
cowano specjalnie dla PIRLS 2006.

Opracowywanie zadań było wspólnym 
przedsięwzięciem krajowych koordynatorów 
badania. Rozpoczęto od poszukiwania teks-
tów, które mogłyby zainteresować dziesięcio-
letnie dzieci, zwłaszcza chłopców. Przedłożono 
ponad 100 tekstów. Po ostrej selekcji osta-
ło się tylko 12 – 6 informacyjnych i 6 litera-
ckich. Do tych tekstów koordynatorzy krajowi 
i towarzyszący im specjaliści ułożyli pytania 
podczas specjalnych zajęć warsztatowych. 
Pytania zostały ocenione i poprawione przez  
specjalistów w dziedzinie czytania i pomiaru.  
Teksty i zadania wydrukowano w języku an-
gielskim w zeszytach testowych. Każdy kraj 
wiernie przetłumaczył je na języki używane w 
jego szkołach i wydrukował, ściśle zachowując 

typografię oryginalnych zeszytów. Zarówno 
przekład, jak i układ graficzny były przedmio-
tem skrupulatnej weryfikacji.

W celu sprawdzenia nowych zadań w każ-
dym kraju przeprowadzono w 2005 r. badanie 
pilotażowe na reprezentatywnej próbce ucz-
niów. Wyniki tego badania zostały opracowa-
ne przez grupę ekspertów cieszących się mię-
dzynarodowym uznaniem. Na podstawie ich 
rekomendacji koordynatorzy krajowi na ze-
braniu plenarnym wybrali sześć najlepszych 
zadań. Tak powstał ostateczny test biegłości 
w czytaniu.

Jak już powiedziano, test składa się z 10 za-
dań. Jest oczywiste, że wykonanie wszystkich 
zadań przez każdego ucznia byłoby niepodo-
bieństwem. Dlatego PIRLS 2006 wykorzystuje 
macierzowe próbkowanie zadań. Każdy uczeń 
dostaje jeden zeszyt testowy. Każdy zeszyt 
zawiera dwa zadania. W 12 zeszytach umiesz-
czono pary 8 zadań. Trzynasty zeszyt był szcze-
gólny – miał przypominać czasopismo dziecięce, 
toteż został wydrukowany w kolorze i opatrzo-
ny tytułem Czytanki. Pytania do tekstów wy-
drukowano w osobnym zeszycie. Dwa zeszyty, 
w tym Czytanki, znajdzie Czytelnik na końcu 
niniejszego raportu.

W przedsięwzięciu PIRLS tradycyjnie za-
biega się nie tylko o zastosowanie najnowo-
cześniejszych metod do konstruowania testu 
biegłości w czytaniu, ale też o zebranie boga-
tego zbioru danych o warunkach uczenia się 
czytania w szkołach i domach rodzinnych. 
Dane te pozwalają sprawdzać hipotezy o czyn-
nikach wpływających na biegłość w czytaniu 
– takich jak typ programu i metod kształcenia 
lub cechy szkolnego środowiska – a także wy-
suwać sugestie zmian, które mogą doprowa-
dzić do podwyższenia biegłości.

Dane o warunkach, w jakich dzieci uczą się 
czytać, zbierano wieloma sposobami:

• Krajowi koordynatorzy badania przygo-
towali zwięzłą charakterystykę systemu 
oświaty w swoich krajach oraz opisali 
program i warunki nauczania czytania 
w klasie objętej badaniem – wykształcenie 
nauczycieli, zasoby dydaktyczne i mate-
riały używane w nauczaniu czytania, za-
sady oceniania i dostępność specjalistów. 
Te materiały, starannie zredagowane, 
złożyły się na PIRLS.2006.Encyclopedia2 

2 A. M Kennedy, I. V. S Mullis, M. O Martin, K. Trong, 
PIRLS.2006.Encyclopedia:.A.guide.to.reading.education.
in.the.PIRLS.2006.countries. Chestnut Hill 2007: Boston 
College.
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– źródło ważne i pomocne w interpretacji 
wyników testowania.

• Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów 
objętych badaniem wypełniali ankietę 
Jak dzieci uczą się czytać. Były w niej py-
tania o wczesną aktywność czytelniczą 
dziecka, szacunkowy poziom wczesnych 
umiejętności czytania, zasoby domowe 
wspierające czytelnictwo, postawy i na-
wyki czytelnicze rodziców, a także pyta-
nia o ich wykształcenie i zawód.

• Każdy uczeń wypełniał ankietę na temat 
swoich zwyczajów i upodobań czytelni-
czych, a także odpowiadał na pytania 
o charakterystyczne sposoby nauczania 
czytania w jego oddziale klasowym.

• Każdy nauczyciel badanych uczniów wy-
pełniał ankietę na temat organizacji swo-
jego oddziału klasowego, metod nauczania 
czytania, używanych zasobów, strategii 
oceniania osiągnięć, a także swojego wy-
kształcenia i kariery zawodowej.

• Dyrektor szkoły wypełniał ankietę na te-
mat szkoły, jej zasobów, zasad pracy dy-
daktycznej i wychowawczej oraz własnej 
roli.

Przebieg badania

W trosce o porównywalność wyników testo-
wanie przeprowadzono pod koniec roku szkol-
nego. Na półkuli północnej był to okres mię-
dzy kwietniem a czerwcem 2006. Na półkuli 
południowej (w Nowej Zelandii i Południowej 
Afryce), a także w Singapurze – między paź-
dziernikiem a grudniem 2005.

Zebrane w swojej izbie klasowej lub w więk-
szej sali dzieci dostawały zeszyty testowe 
opatrzone ich imieniem i nazwiskiem. Po wy-
słuchaniu instrukcji z ust swojej nauczyciel-
ki pracowały przez 40 minut nad pierwszym 
zadaniem, a po krótkiej przerwie następne 40 
minut nad drugim zadaniem. Nieco dłuższa 
przerwa oddzielała sesję testową od ankie-
towej. Nauczycielka decydowała, czy odczy-
tywać na głos pytania ankiety, czy pozwolić 
dzieciom na samodzielne czytanie. Wymaga-
no 90-procentowej obecności dzieci wylosowa-
nych do badania. Jeśli frekwencja zawiodła,  
dla nieobecnych organizowano osobną sesję 
testową kilka dni później.

Rozdział 1
Wyniki uczniów  
w teście biegłości w czytaniu

Średnie wyniki testowania w każdym z 45 krajów przedstawia tabela 2. Międzyna-
rodowa skala wyników ma średnią 500 i odchylenie standardowe 100. Średni wy-

nik kraju istotnie odbiegający od średniej międzynarodowej jest oznaczony strzałką 
skierowaną w górę lub w dół. Wykres informuje o krajowej rozpiętości wyników: po-
kazuje, jakie przedziały zajmują skrajne 5% wyników (prostokąty ciemnoszare), a jaki 
środkowa połowa wyników (białe). Czarny prostokąt w środku pokazuje szerokość 
przedziału ufności dla oszacowania średniej.

Tabela pokazuje, że zgodnie z założeniami  
większość krajów testowało dziesięciolatków 
w czwartym roku nauki szkolnej, przy czym 
wahania wieku i klasy badanych uczniów 
nie wydają się wiązać w regularny sposób ze 
średnią wyników.

Ze średnią wiąże się natomiast ONZ-owski 
wskaźnik rozwoju społecznego. Waha się on od 
0 do 1. Im jest wyższy, tym większa jest oczeki-
wana długość życia, wyższe stopy skolaryzacji 
i piśmienności dorosłych oraz wyższa stopa ży-
ciowa mierzona PKB per.capita. W większości 
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krajów uczestniczących w badaniu wskaźnik 
przekraczał 0,9 – te osiągnęły średnią wyniku 
testowania powyżej 500 (z wyjątkiem Norwe-
gii i francuskiej wspólnoty w Belgii). I odwrot-
nie – wskaźniki w krajach o średnich poniżej 
500 były mniejsze niż 0,9.

Warto jednak odnotować istotne odstęp-
stwo od tej prawidłowości: siedem krajów sy-
tuujących się istotnie powyżej średniej mię-
dzynarodowej ma wskaźniki rozwoju między 
0,79 a 0,87. Wszystkie te kraje należały do 
dawnego bloku wschodniego – znajdująca się 
na szczycie rankingu Rosja, a dalej Węgry, 
Bułgaria, Łotwa, Litwa, Słowacja i ostatnia 
w tym towarzystwie Polska.

Polscy uczniowie usytuowali się istotnie 
powyżej średniej międzynarodowej; trzeba 
jednak pamiętać, że w ustalaniu tej średniej 
miały udział kraje, z którymi Polska raczej nie 
powinna się porównywać, ponieważ należą do 
odmiennego kręgu cywilizacji – Południowa 
Afryka, Maroko, Kuwejt, Katar, Indonezja, 
Iran oraz Trynidad i Tobago.

Zmiany wyników  
w okresie 2001–2006

Dwadzieścia osiem krajów, które wzięły udział 
w obu badaniach, dowiedziało się, jak zmieni-
ła się biegłość w czytaniu u ich uczniów (ta-
bela 3). Z największą radością – Rosja, przed 
pięcioma laty zajmująca 16. miejsce wśród 37 
krajów, a dziś pierwsze.

Rosja, podobnie jak Słowenia, zbiera 
plon reformy systemu oświaty. W obu tych 
krajach wydłużono o rok trzyletnią edukację 
początkową oraz zmieniono programy 
i metody kształcenia. W 2001 r. w Rosji 
ponad połowa badanych uczniów uczyła się 
jeszcze w systemie trzyletnim. W 2006 r. 
wszyscy byli  już w systemie czteroletnim. Nie 
wszystko poszło według planu: zakładano, 
że dzieci będą rozpoczynać naukę w wieku 
6 lat, ale rodzice nadal posyłają do szkoły 
dopiero dzieci siedmioletnie. W porównaniu 
zatem z 2001 r. liczba uczniów kończących 
czwarty rok edukacji początkowej podwoiła 
się, ale wzrosła też średnia wieku z 10,3 do 
10,8 lat.

Słowenia jest w środku podobnej reformy. 
Antycypując ją, Słoweńcy zbadali w 2001 r. 
uczniów w trzecim roku nauki. W 2006 r. około 

połowy chodziło już do szkoły czteroletniej. 
Ale w Słowenii skutecznie obniżono wiek 
rozpoczynania szkoły, więc średnia wieku nie 
zmieniła się (9,8 w porównaniu z 9,9).

W Hong Kongu, gdzie kulturę czytelniczą 
uważa się za klucz do uczenia się przez całe 
życie, rozpoczęto w 2000 r. reformę programu 
kształcenia z myślą o promowaniu czytania 
i doprowadzeniu wszystkich dzieci do rozu-
mienia czytanego tekstu w obu oficjalnych 
językach – chińskim i angielskim. Rada Roz-
woju Programu dała szkołom prawo dostoso-
wywania programu i rozkładu materiału do 
potrzeb czytelniczych uczniów i zaleciła na-
uczycielom poszerzenie zakresu materiałów 
używanych na lekcjach. Wiele szkół przeszko-
liło matki, żeby pomagały dzieciom czytać 
opowiadania. Wyniki badania z 2001 r., któ-
re dały Hong Kongowi 19 miejsce, w kręgach 
rządowych i opinii publicznej wywołały niepo-
kój, ale i mobilizację. Wydano książkę o impli-
kacjach PIRLS 2001 dla regionu, organizowa-
no warsztaty dla nauczycieli w przedszkolach 
i szkołach podstawowych, a także dla rodzi-
ców, stworzono specjalną stronę internetową, 
stowarzyszenie klubów chłopięcych i dziew-
częcych zorganizowało kursy szkoleniowe dla 
osób chcących promować czytanie. W 2004 r. 
zaczął działać w Hong Kongu krajowy system 
oceniania osiągnięć szkolnych, a pomiar bie-
głości czytania po chińsku oparto na założe-
niach PIRLS. Jak widać, kto chce podnieść 
dziecięcą biegłość w czytaniu, ten znajduje 
sposób, by tego dokonać.

Wyniki odniesione do celów 
i umiejętności czytania

Wskaźniki biegłości w czytaniu tekstów lite-
rackich i informacyjnych nie są bezpośrednio 
porównywalne, bo czego innego dotyczą, nad-
to  zadania informacyjne były nieco trudniej-
sze od literackich. Można jednak porównywać 
wykonanie tych zadań pośrednio. Średnie 
międzynarodowe obu skal sprowadzono do 
500; dzięki temu można badać względne po-
zycje każdego kraju na obu skalach. Takie po-
równanie przynosi tabela 4.

Generalnie, kraje o wysokich wynikach 
ogólnych mają też wysokie wyniki w obu ska-
lach, ale niektóre wypadają lepiej w skali in-
formacyjnej (np. wszystkie kraje, w których 
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Kraj Rozk ad wyników testowania
Lata

nauki*
rednia
wieku

Wska nik
rozwoju

spo ecz.**
  2a Rosja 565 (3.4) 4 10.8           0.797
    Hong Kong 564 (2.4) 4 10.0           0.927
  2a Kanada, Alberta 560 (2.4) 4 9.9           0.950
    Singapur 558 (2.9) 4 10.4           0.916
  2a Kanada, Kolumbia Br. 558 (2.6) 4 9.8           0.950
    Luksemburg 557 (1.1) 5 11.4           0.945
  2a Kanada, Ontario 555 (2.7) 4 9.8           0.950
    Włochy 551 (2.9) 4 9.7           0.940
    Węgry 551 (3.0) 4 10.7           0.869
    Szwecja 549 (2.3) 4 10.9           0.951
    Niemcy 548 (2.2) 4 10.5           0.932
  † Niderlandy 547 (1.5) 4 10.3           0.947
  †2a Belgia (flamandzka) 547 (2.0) 4 10.0           0.945
  2a Bułgaria 547 (4.4) 4 10.9           0.816
  2a Dania 546 (2.3) 4 10.9           0.943
    Kanada, Nowa Szkocja 542 (2.2) 4 10.0           0.950
    Łotwa 541 (2.3) 4 11.0           0.845
  †2a Stany Zjednoczone 540 (3.5) 4 10.1           0.948
    Anglia 539 (2.6) 5 10.3           0.940
    Austria 538 (2.2) 4 10.3           0.944
    Litwa 537 (1.6) 4 10.7           0.857

  Tajpej 535 (2.0) 4 10.1           0.910
    Kanada, Quebec 533 (2.8) 4 10.1           0.950
    Nowa Zelandia 532 (2.0) 4.5 - 5.5 10.0           0.936
    Słowacja 531 (2.8) 4 10.4           0.856
  † Szkocja 527 (2.8) 5 9.9           0.940
    Francja 522 (2.1) 4 10.0           0.942
    Słowenia 522 (2.1) 3 lub 4 9.9           0.910
    POLSKA 519 (2.4) 4 9.9           0.862
    Hiszpania 513 (2.5) 4 9.9           0.938
  2b Izrael 512 (3.3) 4 10.1           0.927
    Islandia 511 (1.3) 4 9.8           0.960
Ś 500 – - –
    Mołdowa 500 (3.0) 4 10.9           0.694
    Belgia (francuska) 500 (2.6) 4 9.9           0.945
  ‡ Norwegia 498 (2.6) 4 9.8           0.965
    Rumunia 489 (5.0) 4 10.9           0.805
  2a Gruzja 471 (3.1) 4 10.1           0.743
    Macedonia 442 (4.1) 4 10.6           0.796
    Trinidad i Tobago 436 (4.9) 5 10.1           0.809
    Iran 421 (3.1) 4 10.2           0.746
    Indonezja 405 (4.1) 4 10.4           0.711
    Katar 353 (1.1) 4 9.8           0.844
    Kuwejt 330 (4.2) 4 9.8           0.871
    Maroko 323 (5.9) 4 10.8           0.640
    Południowa Afryka 302 (5.6) 5 11.9           0.653

Tabela 2. Wyniki testowania bieg o ci w czytaniu
rednia
i b d

standardowy

Średnia międzynarodowa
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95% przedział ufności dla średniej  (±2SE)

Wyniki centylowe
Ý	Średnia	krajowa	istotnie	wyższa	niż	międzynarodowa
	Średnia	krajowa	istotnie	niższa	niż	międzynarodowa

*	 Lata	nauki	liczone	od	pierwszego	roku	poziomu	1	ISCED.

**	 Źródło:	 United	 Nations	 Development	 Programme’s	Human Develop-
ment Report 2006,	s.	283-286,	z	wyjątkiem	danych	dla	Tajpej	wziętych	
z:	Directorate	General	of	Budget,	Accounting	and	Statistics,	Executive	
Yuan,	R.O.C.	Statistical Yearbook 2005.	Dane	przy	wspólnotach	Belgii:	
flamandzkiej	i	francuskiej	odnoszą	się	do	całego	kraju.	Dane	przy	Anglii	
i	Szkocji	odnoszą	się	do	Zjednoczonego	Królestwa.

†	 Stopa	 udziału	 wylosowanych	 szkół	 w	 badaniu	 spełnia	 wymagania	
jedynie	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

‡	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	niemal	spełnia	wymagania	
po	włączeniu	zapasowych	szkół.

2a		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	95%	populacji	krajowej.

2b		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	80%	populacji	krajowej.

	 Średnie	wyników	zostały	zaokrąglone	do	najbliższej	 liczby	całkowitej.	
W	nawiasach	podano	błędy	standardowe.
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2a Rosja 565 (3.4) 528 (4.4) 37 (5.6)
  Hong Kong 564 (2.4) 528 (3.1) 36 (3.9)
  Singapur 558 (2.9) 528 (5.2) 30 (5.9)
  Słowenia 522 (2.1) 502 (2.0) 20 (2.9)
  Słowacja 531 (2.8) 518 (2.8) 13 (4.0)
  Włochy 551 (2.9) 541 (2.4) 11 (3.8)
  Niemcy 548 (2.2) 539 (1.9) 9 (2.9)
  Mołdowa 500 (3.0) 492 (4.0) 8 (5.0)
  Węgry 551 (3.0) 543 (2.2) 8 (3.7)
  Iran 421 (3.1) 414 (4.2) 7 (5.2)

2a Kanada, Ontario 554 (2.8) 548 (3.3) 6 (4.4)
2b Izrael 512 (3.3) 509 (2.8) 4 (4.4)

  Nowa Zelandia 532 (2.0) 529 (3.6) 3 (4.1)
  Macedonia 442 (4.1) 442 (4.6) 1 (6.2)
† Szkocja 527 (2.8) 528 (3.6) -1 (4.6)
‡ Norwegia 498 (2.6) 499 (2.9) -1 (3.9)
  Islandia 511 (1.3) 512 (1.2) -2 (1.8)

†2a Stany Zjednoczone 540 (3.5) 542 (3.8) -2 (5.2)
2a Bułgaria 547 (4.4) 550 (3.8) -3 (5.8)

  Francja 522 (2.1) 525 (2.4) -4 (3.1)
  Łotwa 541 (2.3) 545 (2.3) -4 (3.3)
  Kanada, Quebec 533 (2.8) 537 (3.0) -4 (4.1)
  Litwa 537 (1.6) 543 (2.6) -6 (3.1)
† Niderlandy 547 (1.5) 554 (2.5) -7 (2.9)
  Szwecja 549 (2.3) 561 (2.2) -12 (3.2)
  Anglia 539 (2.6) 553 (3.4) -13 (4.3)
  Rumunia 489 (5.0) 512 (4.6) -22 (6.8)
  Maroko 323 (5.9) 350 (9.6) -27 (11.3)

Kraj Wy ej w 2001 r. Wy ej w 2006 r.

Tabela 3. Zmiany wyników testu bieg o ci w czytaniu

redni wynik
w 2006 r.

redni wynik
w 2001 r. Ró nica
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2a Rosja 565 (3.4) 528 (4.4) 37 (5.6)
  Hong Kong 564 (2.4) 528 (3.1) 36 (3.9)
  Singapur 558 (2.9) 528 (5.2) 30 (5.9)
  Słowenia 522 (2.1) 502 (2.0) 20 (2.9)
  Słowacja 531 (2.8) 518 (2.8) 13 (4.0)
  Włochy 551 (2.9) 541 (2.4) 11 (3.8)
  Niemcy 548 (2.2) 539 (1.9) 9 (2.9)
  Mołdowa 500 (3.0) 492 (4.0) 8 (5.0)
  Węgry 551 (3.0) 543 (2.2) 8 (3.7)
  Iran 421 (3.1) 414 (4.2) 7 (5.2)

2a Kanada, Ontario 554 (2.8) 548 (3.3) 6 (4.4)
2b Izrael 512 (3.3) 509 (2.8) 4 (4.4)

  Nowa Zelandia 532 (2.0) 529 (3.6) 3 (4.1)
  Macedonia 442 (4.1) 442 (4.6) 1 (6.2)
† Szkocja 527 (2.8) 528 (3.6) -1 (4.6)
‡ Norwegia 498 (2.6) 499 (2.9) -1 (3.9)
  Islandia 511 (1.3) 512 (1.2) -2 (1.8)

†2a Stany Zjednoczone 540 (3.5) 542 (3.8) -2 (5.2)
2a Bułgaria 547 (4.4) 550 (3.8) -3 (5.8)

  Francja 522 (2.1) 525 (2.4) -4 (3.1)
  Łotwa 541 (2.3) 545 (2.3) -4 (3.3)
  Kanada, Quebec 533 (2.8) 537 (3.0) -4 (4.1)
  Litwa 537 (1.6) 543 (2.6) -6 (3.1)
† Niderlandy 547 (1.5) 554 (2.5) -7 (2.9)
  Szwecja 549 (2.3) 561 (2.2) -12 (3.2)
  Anglia 539 (2.6) 553 (3.4) -13 (4.3)
  Rumunia 489 (5.0) 512 (4.6) -22 (6.8)
  Maroko 323 (5.9) 350 (9.6) -27 (11.3)

Kraj Wy ej w 2001 r. Wy ej w 2006 r.

Tabela 3. Zmiany wyników testu bieg o ci w czytaniu

redni wynik
w 2006 r.

redni wynik
w 2001 r. Ró nica
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Różnica	istotna	statystycznie

Różnica	nieistotna	statystycznie

†	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	spełnia	wymagania	jedy-
nie	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

‡	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	niemal	spełnia	wymagania	
po	włączeniu	zapasowych	szkół.

2a		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	95%	populacji	krajowej.

2b		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	80%	populacji	krajowej.
	 W	Rosji	i	Słowenii	zmieniły	się	systemy	edukacji	początkowej.	Dane	dla	

prowincji	Ontario	dotyczą	tylko	szkół	publicznych.	

mówi się po chińsku), inne zaś, w tym Polska, 
w skali literackiej.

Analiza zmian wyników między latami 
2001 i 2006 ujawnia kraje, w których nastą-
pił podwójny postęp w obu skalach (np. Ro-
sję), podwójny regres (np. Rumunię) i brak 
jakichkolwiek zmian (np. Bułgarię). Niektóre 
kraje zawdzięczają ogólny postęp wyłącznie 
polepszeniu czytania literackiego (Słowacja, 
Węgry), ale żaden – polepszeniu czytania in-
formacyjnego. W niektórych ogólny regres 
można złożyć na karb pogorszenia czytania 
literackiego (Maroko, Niderlandy), ale tylko 
na Litwie jest on skutkiem pogorszenia w czy-
taniu informacyjnym.

Można zaryzykować hipotezę, że czytanie 
w celu zdobycia informacji jest bardziej stabil-
ne: trudniej je polepszyć i trudniej pogorszyć 
niż czytanie w celu przeżycia literackiego. 

Jest tak być może dlatego, że zdolność do-
wiadywania się czegoś z tekstu jest bardziej 
podstawowa, niezbędna w codziennym życiu. 
Potwierdza to fakt, że dziewczynki wprawdzie 
przewyższają chłopców w obu rodzajach czy-
tania, ale ich przewaga jest mniejsza w czyta-
niu informacyjnym niż w literackim. 

Przejdźmy do umiejętności, które są zaan-
gażowane w procesie czytania: wyszukiwania 
informacji i interpretowania tekstu. Spro-
wadzenie obu skal do wspólnej średniej i tu 
pozwala na porównywanie względnej pozycji 
poszczególnych krajów. Jak pokazuje tabela 
5, w grupie krajów od Mołdowy do Belgii fla-
mandzkiej dzieci względnie sprawniej inter-
pretują tekst niż wyszukują informacje. W tej 
grupie jest też Polska oraz wszystkie kraje 
anglojęzyczne. W krajach od Luksemburga 
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Literackie wy ej Informacyjne wy ej

  Indonezja 397 (3.9) 418 (4.2) 20 (1.3)
  Maroko 317 (6.5) 335 (6.0) 17 (2.8)
  Afryka Południowa 299 (5.2) 316 (5.1) 16 (1.2)
  Mołdowa 492 (2.8) 508 (3.0) 16 (1.5)
  Singapur 552 (2.9) 563 (2.8) 12 (1.1)
  Hong Kong 557 (2.6) 568 (2.3) 11 (1.1)
  Macedonia 439 (3.7) 450 (4.2) 11 (1.3)
  Francja 516 (2.4) 526 (2.1) 10 (2.1)
  Tajpej 530 (2.0) 538 (1.8) 8 (1.1)

2a Bułgaria 542 (4.5) 550 (4.4) 8 (1.2)
  Nowa Zelandia 527 (2.1) 534 (2.2) 6 (0.7)
  Trinidad i Tobago 434 (4.6) 440 (4.6) 6 (1.5)
  Kanada, Quebec 529 (2.8) 533 (2.7) 4 (1.3)
  Słowenia 519 (2.0) 523 (2.4) 4 (1.4)

†2a Belgia (flamandzka) 544 (1.9) 547 (2.0) 3 (1.3)
† Niderlandy 545 (1.8) 548 (1.6) 3 (1.7)

2a Rosja 561 (3.3) 564 (3.3) 3 (1.3)
  Szwecja 546 (2.3) 549 (2.4) 3 (1.3)
  Luksemburg 555 (1.0) 557 (1.0) 2 (1.1)
  Łotwa 539 (2.4) 540 (2.4) 1 (1.4)
† Szkocja 527 (2.6) 527 (2.6) 0 (1.3)
  Austria 537 (2.1) 536 (2.3) 1 (1.2)
  Belgia (francuska) 499 (2.4) 498 (2.8) 2 (1.1)
  Anglia 539 (2.6) 537 (2.5) 2 (1.6)
  Katar 358 (1.3) 356 (1.6) 2 (1.8)
  Włochy 551 (3.3) 549 (2.9) 3 (1.7)

2a Kanada, Ontario 555 (3.0) 552 (3.0) 3 (1.6)
†2a Stany Zjednoczone 541 (3.6) 537 (3.4) 3 (0.9)

  Kanada, Nowa Szkocja 543 (2.4) 539 (2.4) 4 (1.6)
  Niemcy 549 (2.2) 544 (2.3) 4 (1.5)

2a Kanada, Alberta 561 (2.7) 556 (2.4) 5 (1.8)
2a Kanada, Kolumbia Br. 559 (2.7) 554 (2.7) 6 (1.2)
2a Dania 547 (2.6) 542 (2.4) 6 (2.1)

  Rumunia 493 (4.8) 487 (4.9) 6 (1.5)
  Iran 426 (3.1) 420 (3.1) 6 (1.6)
  Słowacja 533 (2.9) 527 (2.6) 7 (1.6)
‡ Norwegia 501 (2.5) 494 (2.8) 7 (1.4)
  POLSKA 523 (2.5) 515 (2.2) 8 (1.6)
  Hiszpania 516 (2.7) 508 (2.9) 8 (1.9)

2b Izrael 516 (3.4) 507 (3.6) 9 (1.0)
  Islandia 514 (1.7) 505 (1.4) 9 (1.6)

2a Gruzja 476 (3.2) 465 (3.6) 11 (2.4)
  Litwa 542 (1.9) 530 (1.6) 12 (1.1)
  Kuwejt 340 (3.7) 327 (4.3) 14 (1.9)
  Węgry 557 (2.9) 541 (3.1) 16 (1.2)

Wzgl dna ró nica
redni wynik 
czytania

literackiego

redni wynik 
czytania

informacyjnego

Wzgl dna
ró nica

Tabela 4. Wzgl dne ró nice w bieg o ci czytania tekstów literackich i informacyjnych

Kraj

ŹR
Ó

D
ŁO

:  
IE

A 
Pr

og
re

ss
 in

 In
te

rn
at

io
na

l R
ea

di
ng

 L
ite

ra
cy

 S
tu

dy
 (P

IR
LS

) 2
00

6.

– 4 0 0 4 02 0– 2 0

†	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	spełnia	wymagania	jedy-
nie	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

‡	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	niemal	spełnia	wymaga-
nia	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

2a		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	95%	populacji	krajowej.

2b		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	80%	populacji	krajowej.

	 Średnie	wyników	zostały	zaokrąglone	do	najbliższej	 liczby	całkowitej.	
W	nawiasach	podano	błędy	standardowe.

Różnica	istotna	statystycznie

Różnica	nieistotna	statystycznie
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Wyszukiwanie wy ej Interpretowanie wy ej

  Mołdowa 486 (2.9) 515 (2.9) 29 (1.7)
2a Kanada, Ontario 543 (3.1) 563 (2.9) 19 (1.6)
2a Bułgaria 538 (4.2) 553 (4.4) 15 (1.5)

  Kanada, Nowa Szkocja 533 (2.2) 548 (2.0) 15 (0.8)
  Nowa Zelandia 524 (2.3) 538 (2.2) 14 (1.3)

†2a Stany Zjednoczone 532 (3.3) 546 (3.3) 14 (0.9)
  Włochy 544 (2.8) 556 (2.9) 12 (1.1)

2a Kanada, Kolumbia Br. 551 (2.8) 562 (2.5) 11 (1.4)
  Łotwa 534 (2.5) 545 (1.9) 11 (1.2)

2a Kanada, Alberta 553 (2.6) 564 (2.3) 11 (1.2)
  Węgry 544 (2.8) 554 (3.0) 10 (1.9)
  Anglia 533 (2.8) 543 (2.4) 10 (1.1)
  Litwa 531 (1.9) 540 (1.6) 9 (1.2)

2b Izrael 507 (3.2) 516 (3.6) 9 (1.4)
  Hong Kong 558 (2.5) 566 (2.4) 8 (1.3)
  Hiszpania 508 (2.5) 515 (2.6) 7 (1.1)
  POLSKA 516 (2.4) 522 (2.3) 6 (1.6)
  Słowenia 519 (2.1) 523 (2.0) 5 (0.8)
† Szkocja 525 (2.8) 528 (2.6) 4 (1.9)

†2a Belgia (flamandzka) 545 (1.9) 547 (1.8) 3 (1.2)
  Słowacja 529 (2.8) 531 (2.8) 2 (0.8)
  Rumunia 489 (5.2) 490 (5.3) 1 (1.2)

2a Rosja 562 (3.4) 563 (3.2) 0 (1.7)
  Kanada, Quebec 533 (2.7) 531 (2.7) 2 (1.1)
  Trinidad i Tobago 438 (4.7) 437 (5.0) 2 (1.9)
  Szwecja 550 (2.4) 546 (2.2) 4 (1.0)
  Belgia (francuska) 501 (2.6) 497 (2.5) 4 (1.2)
  Singapur 560 (3.3) 556 (2.7) 5 (1.1)
  Indonezja 409 (3.9) 404 (4.1) 5 (1.5)
  Francja 523 (2.1) 518 (2.3) 6 (1.1)
  Macedonia 446 (3.8) 439 (4.0) 7 (1.6)
‡ Norwegia 502 (2.3) 495 (2.4) 7 (1.2)

2a Dania 551 (2.7) 542 (2.3) 9 (1.9)
† Niderlandy 551 (2.0) 542 (1.5) 9 (1.6)
  Iran 428 (3.3) 418 (3.3) 10 (1.5)
  Tajpej 541 (2.0) 530 (1.9) 11 (0.7)
  Islandia 516 (1.2) 503 (1.3) 13 (1.2)
  Austria 544 (2.1) 530 (2.2) 14 (0.9)
  Niemcy 555 (2.6) 540 (2.2) 14 (1.5)

2a Gruzja 478 (3.3) 461 (3.5) 17 (1.3)
  Luksemburg 565 (1.2) 548 (0.9) 17 (1.0)
  Kuwejt 337 (3.9) + + + +
  Maroko 336 (6.2) + + + +
  Katar 361 (1.2) + + + +
  Afryka Południowa 307 (5.3) + + + +

Tabela 5. Wzgl dne ró nice wska ników dwóch umiej tno ci czytania

Kraj rednia
wyszukiwania

rednia
interpretowania

Wzgl dna
ró nica

Wzgl dna ró nica
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†	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	spełnia	wymagania	jedy-
nie	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

‡	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	niemal	spełnia	wymaga-
nia	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

2a		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	95%	populacji	krajowej.

Różnica	istotna	statystycznie

Różnica	nieistotna	statystycznie

2b		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	80%	populacji	krajowej.

Średnie	wyników	zostały	zaokrąglone	do	najbliższej	 liczby	całkowitej.	
W	nawiasach	podano	błędy	standardowe.

Plus	(+)	oznacza,	że	średnich	osiągnięć	nie	dało	się	dokładnie	oszaco-
wać	na	skali	interpretowania,	scalania	i	oceniania.
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do Szwecji względnie lepiej idzie dzieciom wy-
szukiwanie i wywnioskowywanie informacji. 
Są tu kraje francusko- i niemieckojęzyczne, 
a także wszystkie kraje skandynawskie.

Analiza zmian wykazuje, że ogólny postęp, 
jeśli nie pojawia się w obu umiejętnościach,  
bierze się wyłącznie z polepszenia umiejętno-
ści interpretacyjnych (tak jest we Włoszech 

i na Węgrzech), ale regres może następować 
zarówno w interpretowaniu tekstu (Niderlan-
dy), jak i wyszukiwaniu informacji (Litwa). 
Wyszukiwanie informacji wydaje się bardziej 
podstawowe i dlatego bardziej stabilne. Po-
znać to choćby po tym, że w tej umiejętności 
przewaga dziewczynek nad chłopcami jest 
mniejsza niż w interpretacji.

Rozdział 2
Progi wykonania testu biegłości w czytaniu

Wynik na skali sam mówi niewiele. Pozwala porównać ze sobą uczniów lub popu-
lacje, ale milczy o tym, co każdy z uczniów potrafi, a czego nie. Żeby wypełnić tę 

lukę, w badaniu PIRLS stosuje się następującą metodę. Na międzynarodowej skali wy-
ników testowania arbitralnie ustala się cztery równoodległe wartości progowe: 400, 
475, 550 i 625. Te wartości wyznaczają pięć przedziałów: do 399, od 400 do 474 itd. Dla 
każdego progu szuka się takich pytań, które różnicują odpowiedzi uczniów znajdu-
jących się w przedziale bezpośrednio przed progiem i w przedziale bezpośrednio za 
progiem.

Pytanie wymagające wyboru uważa się 
za charakterystyczne dla danego progu, jeśli 
odpowiada na nie poprawnie mniej niż 50% 
uczniów w przedziale przed progiem i przynaj-
mniej 65% uczniów w przedziale za progiem. 
Pytania wymagające zbudowania odpowiedzi 
niemal całkowicie wykluczają zgadywanie, to-
też pytanie tego rodzaju uważa się za charak-
terystyczne dla danego progu, jeśli odpowiada 

na nie poprawnie mniej niż 50% uczniów poni-
żej i przynajmniej 50% uczniów powyżej dane-
go progu. W odniesieniu do pytań politomicz-
nych (dwu- lub więcej punktowych) rozpatruje 
się osobno odpowiedzi pełne i niepełne.

Zbiór takich pytań daje jakościową cha-
rakterystykę zdolności uczniów, którzy poko-
nali określony próg. Charakterystyki te wraz 
z przykładowymi pytaniami – poniżej.



20

Uczniowie, którzy pokonali próg niski (400), potrafią
w	tekstach	informacyjnych w	tekstach	literackich

• znaleźć	i	odtworzyć	wyraźnie	określoną	i	łatwo	
dostępną	informację,	np.	na	początku	tekstu	lub	
jego	wyodrębnionej	części	
•	wyciągnąć	wnioski	z	wyraźnie	zarysowanych	
przesłanek

•	rozpoznać	wyraźnie	określony	szczegół
•	znaleźć	określoną	część	opowiadania	i	wyciągnąć	
wnioski	z	wyraźnie	zarysowanych	przesłanek

1. Gdzie na globusie znajdziesz Antarktydę?

1 
Potrzebną	informację	uczeń	znalazł już w drugimznalazł	już	w	drugimdrugim	
zdaniu	 tekstu	 (Jeśli poszukacie jej na globusie, 
zobaczycie, że jest na samym dole).

4. Pomyśl, czego dowiedzieliśmy się 
o Antarktydzie z tej czytanki. Dlaczego 
większość ludzi wybierających się na 
Antarktydę woli nie jechać tam między 
kwietniem a wrześniem? Podaj dwa 
powody.

1 
1 
Charakterystyczne	 dla	 tego	 progu	 jest	 podanie	
tylko	jednego	powodu.	

7. Skąd się wzięło pęknięcie w drzwiach 
sypialni?
¥ Drzwi przebił krokodyli ogon.
B W drzwi uderzył wielki wazon.
C Drzwi rozbił ostry dziób flaminga.
D W drzwi uderzyło łóżko.

Uczeń	znalazł	wymagany	szczegół	(Nagle rozległ 
się głośny trzask i koniec krokodylego ogona 
wsunął się przez pękające drzwi).

9. Co czuła Alina do flamingów na końcu 
opowiadania? 
A wyrzuty sumienia
B ostrożność
¥ wdzięczność
D zniecierpliwienie

Uczeń	wyciągnął	prosty	wniosek	z	 jawnej	prze-
słanki	 (Dziękuję wam – powiedziała – bardzo 
wam dziękuję).	

Uczniowie, którzy pokonali próg średni niższy (475), potrafią
w	tekstach	informacyjnych w	tekstach	literackich

• znaleźć	i	odtworzyć	kilka	informacji	rozproszonych	
w	tekście	
•	wyciągnąć	wnioski	z	jednej	części	tekstu
•	wykorzystać	śródtytuły,	ramki	tekstowe	i	ilustracje	
do	znalezienia	określonej	części	tekstu

•	rozpoznać	główne	zdarzenia,	sekwencję	fabularną	i	
istotne	szczegóły	opowiadania
•	wyciągnąć	proste	wnioski	dotyczące	cech,	uczuć	i	
motywów	głównych	bohaterów
•	znajdować	powiązania	między	częściami	tekstu

3. W jakim celu należy położyć jabłko 
w pobliżu mrowiska? 
A żeby zablokować ścieżkę mrówek
¥ żeby mrówki utworzyły ścieżkę
C żeby zmylić mrówki
D żeby mrówki biegały dokoła

Uczeń	wyciągnął	wniosek	na	podstawie	kilku	in-
formacji	podanych	w	tekście.

5. Ponumeruj poniższe zdania zgodnie 
z kolejnością zdarzeń w opowiadaniu. 
Pierwsze zdanie ma już swój numer.
  2  Alina zobaczyła krokodyla.
  4  Krokodyl zjadł dwa flamingi.
  5  Alina próbowała wytłumaczyć rodzicom, 

skąd się wzięło pęknięcie w drzwiach.
_1_Alina szła do łazienki.
  3  Alina pobiegła do sypialni i zatrzasnęła 

drzwi.

Uczeń	potrafi	odtworzyć	sekwencję	wydarzeń.	
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Uczniowie, którzy pokonali próg średni wyższy (550), potrafią
w	tekstach	informacyjnych w	tekstach	literackich

• rozpoznać	i	wykorzystać	różnorodne	środki	
organizujące	tekst	do	wydobycia	określonej	
informacji	
•	wyciągnąć	wnioski	z	przesłanek	abstrakcyjnych	lub	
uwikłanych
•	znajdować	powiązania	między	informacjami	
rozproszonymi	w	tekście	w	celu	rozpoznania	
głównych	myśli	i	wyjaśnień	
•	porównać	i	ocenić	części	tekstu,	sformułować	
preferencję	i	wytłumaczyć	ją	
•	rozumieć	środki	stylistyczne	(np.	proste	metafory)	
lub	punkt	widzenia	narratora

•	rozpoznać	istotne	epizody	i	wyróżnić	istotne	
szczegóły	rozsiane	w	tekście
•	wyciągnąć	wnioski	dotyczące	związków	między	
intencjami,	działaniami,	uczuciami	i	zdarzeniami,	
uzasadnić	je	na	podstawie	tekstu
•	rozpoznać	zastosowanie	pewnych	środków	
stylistycznych,	np.	wypowiedzi	o	znaczeniu	
przenośnym
•	znajdować	związki	między	zdarzeniami	
i	działaniami	w	tekście,	interpretować	te	całości

10. Która część czytanki mówi o tym, jak 
gruba jest pokrywa lodu na Antarktydzie? 
¥ „Co to jest Antarktyda?”
B „Pogoda na Antarktydzie”
C „Pingwiny na Antarktydzie”
D „List z Antarktydy”

Uczeń	 potrafi	 się	 posłużyć	 jednym	 ze	 środków	
organizujących	 tekst	–	śródtytułami	–	do	znale-
zienia	potrzebnej	informacji.

9. Odszukaj trzeci punkt doświadczenia ze 
stonogami. Co się stanie, jeśli przesuniesz 
wilgotne liście w lewy róg pudełka? 

1

Uczeń	 demonstruje	 umiejętność	 zebrania	 kilku	
informacji	i	wyciągnięcia	z	nich	wniosku,	który	w	
tym	kontekście	trzeba	nazwać	hipotezą.

12. Autor tego opowiadania pisze o grudce 
gliny tak, jakby była człowiekiem. Autor 
chce, żebyśmy sobie coś wyobrazili. Co? 
A Jak to jest moknąć na deszczu.
¥ Co mogłaby czuć grudka gliny.
C Jak wygląda praca w glinie.
D Jak się przeżywa robienie czegoś.

Uczeń	rozumie	i	akceptuje	personifikację.

8. Do czego przydało się Alinie czasopismo? 
Podaj dwa przykłady.

1 
1

Pytanie	trudne,	ponieważ	wymaga	oderwania	
się	od	fabularnej	roli	czasopisma	–	źródła	
zwierząt	w	mieszkaniu	Aliny.	Cytowany	uczeń	
potrafi	przyjąć	punkt	widzenia	bohaterki.

7. Co chroni pingwiny na Antarktydzie przed 
zimnem? Podaj trzy przykłady. 

1 
1 
1 
Uczeń,	który	pokonał	ten	próg,	podaje	zwykle	tyl-
ko	dwa	przykłady,	zamiast	wymaganych	trzech.

3. O czym marzyła grudka gliny na początku 
opowiadania? 

1  
Uczeń	wyciąga	trafny	wniosek	o	uczuciach	zapo-
mnianej	przez	wszystkich	bohaterki.	
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Uczniowie, którzy pokonali próg wysoki (625), potrafią
w	tekstach	informacyjnych w	tekstach	literackich

• wydobyć	z	różnych	części	tekstu	i	zinterpretować	
złożoną	informację,	uzasadnić	interpretację	na	
podstawie	tekstu	
•	rozumieć	funkcje	środków	organizujących	tekst
•	znajdować	powiązania	między	informacjami	
rozproszonymi	w	tekście	w	celu	ustrukturalizowania	
działania	i	wytłumaczenia	preferencji

•	znajdować	związki	między	myślami	rozproszonymi	
w	tekście	w	celu	zinterpretowania	cech,	intencji	
i	uczuć	bohaterów	oraz	opartego	na	tekście	
uzasadnienia	interpretacji	
•	interpretować	warstwę	przenośną	tekstu
•	badać	i	oceniać	strukturę	opowiadania

7. Rysunek przy doświadczeniu ze stonogami 
pomaga zrozumieć, jak przeprowadzić to 
doświadczenie. W czym pomaga Ci ten 
rysunek?

2 
Pytanie	 domaga	 się	 szczegółowej	 odpowiedzi,	
gdyż	ogólną	już	w	sobie	zawiera.	Uczeń	dosko-
nale	to	zrozumiał.	

12. Wyjaśnij, dlaczego ziemia i piasek 
w terrarium powinny być ułożone 
warstwami.

1 

Trudność	 tego	 pytania	 polega	 na	 tym,	 że	
wymaga	 zerwania	 z	 naturalnym	 skojarzeniem	
powodu	z	przyczyną.	Idzie	tu	bowiem	o	to,	by	coś	
zobaczyć,	a	nie	wytworzyć.

9. Które słowa w opowiadaniu mówią, że 
dziewczynka wiedziała, co chce zrobić z 
gliny? 
A „Pod jej palcami mała grudka czuła się 
jak w niebie”
B „Dziewczynka zobaczyła grudkę gliny”
C „Dziewczynka podnosi ją ostrożnie”
¥ „jej ręce poruszały się zgodnie z planem”

Uczeń	demostruje	praktyczne	zrozumienie	meto-
nimii.

10. Napisz, co czuła mała grudka gliny na 
początku i na końcu opowiadania. Wyjaśnij, 
dlaczego jej uczucia się zmieniły.

3 

Uczeń	przebiega	cały	tekst	i	zamyka	go	w	jedno-
zdaniowym	streszczeniu.	

Wiedząc, co oznaczają poszczególne progi, 
jesteśmy przygotowani do przestudiowania 
tabeli 6. Przedstawia ona odsetki uczniów, 
którzy pokonali kolejne progi. Jak widać, 
najniższy próg pokonuje ogromna większość 
dzieci (z wyjątkiem zamieszkałych w krajach 
afrykańskich i na Półwyspie Arabskim), ale 
najwyższy tylko nieliczni. Tabela porządkuje 
kraje według odsetka pokonujących próg wy-
soki, choć pokazuje także rozkład słabszych 
wykonawców.

Polska zajmuje tu nieco wyższą pozycję 
niż w zestawieniu średnich wyników testowa-
nia, co sugeruje, że grzeszy raczej nadmiarem 
słabszych uczniów niż niedostatkiem najlep-
szych. Sprawdźmy to przypuszczenie, porów-
nując rozkłady procentowe wyników Polski 
i świata. Międzynarodowy rozkład wyników 
wyznaczają mediany, czyli odsetki tak do-

brane, żeby dzieliły kraje na połowę. Tabela 
informuje np., że międzynarodowa mediana 
dla progu wysokiego wynosi 7%. Znaczy to, że 
w połowie krajów próg ten pokonuje 7% lub 
więcej uczniów, w połowie zaś – mniej niż 7% 
uczniów. Widać, że pod tym względem Polska 
mieści się dokładnie w medianie. Porównanie 
z medianami w pozostałych przedziałach daje 
rysunek 1.

Rysunek pokazuje, gdzie Polska odbiega od 
świata: ma wprawdzie przeciętny odsetek ucz-
niów najbieglejszych w czytaniu, ale za dużo 
uczniów w trzech najniższych przedziałach 
i zdecydowanie za mało w przedziale progu 
średniego wyższego. Nasuwa się przypuszcze-
nie, że polska szkoła chętnie pracuje z dziećmi 
obiecującymi, ale zaniedbuje te, które wyma-
gają większego wysiłku, przez co zajmują one 
niższe miejsca, niż mogłyby zająć.
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Kraj Odsetki uczniów
  Singapur 19 (1.4) 58 (1.7) 86 (1.0) 97 (0.4)

2a Rosja 19 (1.5) 61 (2.0) 90 (1.1) 98 (0.5)
2a Kanada, Alberta 17 (1.1) 57 (1.6) 89 (0.8) 99 (0.2)
2a Bułgaria 16 (1.4) 52 (2.3) 82 (1.8) 95 (1.0)
2a Kanada, Kolumbia Br. 16 (1.3) 56 (1.6) 88 (1.0) 98 (0.3)
2a Kanada, Ontario 16 (1.1) 54 (1.9) 87 (1.1) 98 (0.5)

  Anglia 15 (0.9) 48 (1.3) 78 (1.1) 93 (0.7)
  Luksemburg 15 (0.6) 56 (0.8) 89 (0.5) 99 (0.2)
  Hong Kong 15 (1.0) 62 (1.6) 92 (0.8) 99 (0.2)
  Węgry 14 (0.9) 53 (1.8) 86 (1.4) 97 (0.5)
  Włochy 14 (1.4) 52 (1.8) 87 (1.3) 98 (0.4)
  Nowa Zelandia 13 (0.7) 45 (1.0) 76 (1.0) 92 (0.6)
  Kanada, Nowa Szkocja 13 (1.0) 48 (1.2) 82 (1.0) 96 (0.4)

†2a Stany Zjednoczone 12 (1.2) 47 (2.0) 82 (1.4) 96 (0.6)
2a Dania 11 (0.8) 52 (1.4) 85 (1.0) 97 (0.4)

  Niemcy 11 (0.9) 52 (1.6) 87 (0.8) 97 (0.3)
  Szwecja 11 (0.9) 53 (1.5) 88 (1.0) 98 (0.4)

2b Izrael 10 (1.0) 40 (1.3) 70 (1.3) 85 (1.2)
† Szkocja 10 (0.8) 40 (1.4) 77 (1.4) 93 (0.8)
  Łotwa 8 (0.8) 46 (1.5) 86 (1.2) 98 (0.4)
  Słowacja 8 (0.6) 43 (1.5) 80 (1.3) 94 (0.9)
  Austria 8 (0.9) 45 (1.5) 84 (1.1) 98 (0.4)

†2a Belgia (flamandzka) 7 (0.6) 49 (1.5) 90 (0.9) 99 (0.2)
  Tajpej 7 (0.7) 43 (1.3) 84 (1.0) 97 (0.4)
  POLSKA 7 (0.5) 36 (1.2) 73 (1.1) 93 (0.7)
† Niderlandy 6 (0.5) 49 (1.2) 91 (0.8) 99 (0.2)
  Kanada, Quebec 6 (0.8) 41 (1.9) 83 (1.3) 97 (0.4)
  Słowenia 6 (0.6) 37 (1.2) 76 (1.1) 94 (0.5)
  Litwa 5 (0.8) 43 (1.3) 86 (0.9) 99 (0.3)
  Francja 5 (0.6) 35 (1.2) 76 (1.2) 96 (0.4)
  Hiszpania 5 (0.5) 31 (1.3) 72 (1.3) 94 (0.8)
  Rumunia 4 (0.5) 27 (1.6) 61 (2.2) 84 (1.8)
  Islandia 3 (0.4) 29 (1.1) 72 (0.8) 93 (0.8)
  Belgia (francuska) 3 (0.4) 23 (1.3) 66 (1.6) 92 (0.7)
  Mołdowa 3 (0.4) 23 (1.5) 67 (1.9) 91 (0.9)
  Macedonia 2 (0.4) 15 (1.1) 40 (1.7) 66 (1.6)
  Trinidad i Tobago 2 (0.5) 13 (1.2) 38 (1.7) 64 (2.0)
‡ Norwegia 2 (0.3) 22 (1.1) 67 (1.6) 92 (0.8)
  Afryka Południowa 2 (0.4) 6 (0.9) 13 (1.4) 22 (1.6)

2a Gruzja 1 (0.4) 15 (1.3) 50 (1.8) 82 (1.3)
  Iran 1 (0.2) 8 (0.7) 30 (1.3) 60 (1.6)
  Indonezja 0 (0.1) 2 (0.3) 19 (1.6) 54 (2.1)
  Maroko 0 (0.0) 1 (0.4) 9 (1.2) 26 (2.0)
  Kuwejt 0 (0.1) 2 (0.3) 10 (0.8) 28 (1.2)
  Katar 0 (0.0) 1 (0.2) 11 (0.4) 33 (0.7)

7 (0.0) 41 (0.0) 76 (0.0) 94    

Tabela 6. Odsetki uczniów pokonuj cych progi wykonania testu bieg o ci w czytaniu

Wysoki
(625)

redni
wy szy
(550)

redni
ni szy
(475)

Niski(400)

ŹR
Ó

D
ŁO

:  
IE

A
 P

ro
g

re
ss

 in
 In

te
rn

at
io

n
al

 R
ea

d
in

g
 L

it
er

ac
y 

St
ud

y 
(P

IR
LS

) 2
00

6.

0 10050 7525

Odsetek 
uczniów na 

progu wyso-
kim lub 
ponad

Odsetek 
uczniów na 

progu 
niskim lub 

ponad

†	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	spełnia	wymagania	
jedynie	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

‡	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	niemal	spełnia	
wymagania	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

2a		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	95%	populacji	krajowej.

2b		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	80%	populacji	krajowej.

	 Średnie	wyników	zostały	zaokrąglone	do	najbliższej	liczby	całkowitej.	
W	nawiasach	podano	błędy	standardowe.

	 Mediana	międzynarodowa	nie	obejmuje	wyników	prowincji	Kanady.

Międzynarodowa mediana

Odsetek 
uczniów	na	
progu	śred-
nim	wyższym	
lub	ponad

Odsetek 
uczniów	na	
progu	śred-
nim	niższym	
lub	ponad
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Rozdział 3
Program i warunki kształcenia

Szkoła to jedno z miejsc publicznych. To, jakie następstwa wywołuje przebywanie 
w szkole, zależy zarówno od cech materialnych tego miejsca, jak i od jego ducha. 

Ważne są też materia i duch otoczenia szkoły. Badanie PIRLS 2006 nie usiłuje precyzyjnie 
opisać szkół podstawowych w 45 krajach, ponieważ zbiera głównie dane ankietowe, 
które nie zawsze są pełne, ścisłe i zgodne ze stanem faktycznym. Z pewnością jednak 
umożliwia porównania warunków kształcenia w poszczególnych krajach. Na przykład 
pytając uczniów, czy w ostatnim miesiącu zostali pobici przez innych uczniów, nie 
sporządzimy na tej podstawie raportu o liczbie aktów agresji, ale dowiemy się, gdzie 
uczniowie czują się bardziej, a gdzie mniej bezpiecznie.
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Rysunek	1.	Rozkład	procentowy	wyników	polskich	uczniów	na	tle	międzyna-
rodowych	wartości	medialnych

Zacznijmy od wniosku: warunki kształ-
cenia w naszej szkole podstawowej z pew-
nością nie są gorsze niż w przeciętnej szkole 
w krajach uczestniczących w badaniu PIRLS 
2006. Przeciętna polska szkoła ma niewielu 
uczniów (średnio 200) i niewielkie oddzia-
ły klasowe (średnio 20 uczniów w oddziale). 
Mniej uczniów przypadających na jednego na-
uczyciela mają tylko szkoły w Danii, Norwegii 
i na Węgrzech (tabela 1).

Średnia liczebność oddziałów testowanych 
w badaniu PIRLS 2006 (to zastrzeżenie jest 
ważne, ponieważ najmniejsze szkoły wolno 
było wyłączyć z losowania – w Polsce wyłą-

czyliśmy szkoły, które w klasie trzeciej miały 
mniej niż 5 uczniów) wynosi 24. Najmniejsza 
jest w najbogatszym Luksemburgu (17), a po-
tem w Rumunii (19), Bułgarii i Słowenii (20), 
największa zaś w Południowej Afryce (42), 
Singapurze, Hong Kongu i Tajpej (32–38). W 
Polsce – 22.

W latach 2001–2006 liczba dzieci w oddzia-
le na ogół malała – wzrost średniej o 1 ucz-
nia odnotowano tylko w Islandii i Singapurze. 
Niewiele to pomogło: w krajach, które najbar-
dziej zmniejszyły liczebność swoich oddziałów, 
poprawa nie nastąpiła (w Iranie, Mołdowie 
i na Łotwie), a nawet nastąpiło pogorszenie 
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(w Rumunii). Międzynarodowa średnia wyni-
ków w krajach mających 1–20 uczniów w od-
dziale była istotnie niższa (489) niż w krajach 
mających 21–30 uczniów w oddziale (504). To 
samo obserwujemy w Polsce (rysunek 2)1.

To oczywiście nie znaczy, że można podnieść 
biegłość uczniów w czytaniu przez zwiększenie 
liczebności oddziałów. Związek zilustrowany 
rysunkiem 2 nie jest przyczynowy – najmniej-
sze oddziały występują zwykle w najbiedniej-
szych szkołach wiejskich, więc to niekorzystne 
warunki kształcenia i niskie aspiracje oświa-
towe, a nie liczba uczniów, obniżają osiągnię-
cia szkolne (o związku między wynikami te-
stowania a wielkością miejscowości, w której 
znajduje się szkoła, informuje rysunek 3). Sko-
ro jednak nie można podnieść wyników przez 
powiększenie liczby dzieci w oddziale, to nie 
można też mieć pewności, że samo zmniejsze-
nie tej liczby przyniesie postęp – jak to czasem 
obiecują niektórzy działacze.

Polską osobliwością jest niemal całkowity 
brak szkół podmiejskich (u nas 5%, na świecie 
24%, a w USA 47%). To oczywiście osobliwość 
naszej sprawozdawczości, która dopuszcza 
albo szkoły wiejskie, albo miejskie, czym za-
ciemnia statystykę i przeszkadza w racjonal-
nej alokacji subwencji oświatowej.

1 Wszystkie obliczenia na zbiorach danych dla Pol-
ski prowadzę na przypadkach ważonych, a błędy stan-
dardowe szacuję metodą jackknife za pomocą programu 
komputerowego IDB © IEA, Mexikoring 37, D-22297 
Hamburg, Germany.
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Rysunek	2.	Wyniki	testowania	biegłości	w	czytaniu	w	zależności	od	liczby	
uczniów	w	oddziale	klasowym

O wyposażeniu szkół możemy sobie wyro-
bić przybliżone wyobrażenie na podstawie da-
nych o zasobach bibliotecznych i informatycz-
nych. Zasobność szkolnych bibliotek w Polsce 
nie odbiega od średniej międzynarodowej, ale 
wielkość księgozbioru w oddziale klasowym 
odbiega bardzo, i to na niekorzyść. Przecięt-
ny księgozbiór liczy 17 książek, co stawia nas 
na piątym miejscu od końca (na ostatnim jest 
Kuwejt z czterema książkami). Ciekawe, że 
nie przeszkadza to wcale szeroko udostępniać 
książek uczniom: zdaniem nauczycieli wypo-
życza je do domu niemal połowa uczniów.

Do komputerów w szkole ma dostęp, we-
dług polskich nauczycieli, 68% uczniów klasy 
trzeciej (zdaniem dyrektorów jeszcze więcej: 
78%). Jeśli to prawda, mieścimy się dokład-
nie w średniej międzynarodowej. To oczywi-
ście nie jest żadna pociecha, bo pod względem 
prawdziwej dostępności (jeden komputer na 
czworo uczniów), którą w Kanadzie zapewnia 
się niemal wszystkim uczniom, jesteśmy na 
37. pozycji.

Szkoła to nie tylko wyposażenie, ale tak-
że morale, czyli zaangażowanie wszystkich 
uczestników w misję tej instytucji. Informacje 
o morale czerpiemy w badaniu PIRLS 2006 
z kilku źródeł. Pierwsze to dyrektor szkoły. 
Na dyrektorski wskaźnik morale składają 
się: zadowolenie nauczycieli z pracy, poziom 
wymagań nauczycieli wobec uczniów, goto-
wość rodziców do współpracy ze szkołą, dba-
łość uczniów o wyposażenie szkoły, motywa-
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bezpieczeństwa w szkole. Złożyły się nań: 
stopień akceptacji stwierdzenia „W szkole czu-
ję się bezpiecznie” oraz liczba różnych wykro-
czeń doświadczonych lub zauważonych przez 
uczniów w ostatnim miesiącu. Najwięcej dzie-
ci ma poczucie całkowitego bezpieczeństwa 
w szkołach skandynawskich (68–72%); szkoły 
polskie ex.aequo z bułgarskimi zajmują piąte 
miejsce (65%). Wielka w tym zasługa samych 
dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i per-
sonelu szkół. Mamy więc i my swój sukces 
– choć zapewne po propagandowej akcji „Zero 
tolerancji” opinia publiczna przyjmie go z nie-
dowierzaniem.

Wskaźnik bezpieczeństwa jest skorelowa-
ny z międzynarodową średnią wyników testo-
wania. Podobny związek zachodzi i w Polsce. 
Poniżej znajdują się pytania, a przy nich wiel-
kość różnicy między średnimi wynikami testo-
wania uczniów odpowiadających Nie i Tak.

• Jakiś uczeń znęcał się nade mną .........29
• Jakiś uczeń mnie pobił .........................27
• Ukradziono mi coś ................................17
• Jakiś uczeń znęcał się nad kimś 

z mojej klasy ..........................................17
• Ukradziono coś uczniowi  

z mojej klasy ..........................................13
Te wyniki na pozór są oczywiste – w szko-

łach niebezpiecznych kształcenie kuleje. Ale 
wyniki mówią o dzieciach, a nie o szkołach. 
Dlaczegóż dziecko, które informuje o wielu 
wykroczeniach popełnianych przez swoje ko-
leżanki i kolegów, jest mniej biegłe w czyta-

Rysunek	3.	Wyniki	 testowania	biegłości	w	czytaniu	w	zależności	
od	lokalizacji	szkoły

cja uczniów do nauki i życzliwość między nimi 
– wszystko to widziane oczami dyrektora. 

Odsetki uczniów edukowanych w szkołach 
o najwyższym morale wahają się wokół śred-
niej 37 od 81 w Islandii do 3 w Mołdowie. Pol-
sce (16%) bliżej do Mołdowy. Czy w naszych 
szkołach morale jest marne, czy raczej nasi 
dyrektorzy są bardziej niż inni powściągli-
wi w pochwałach? Zdaje się, że to drugie, bo 
mali Polacy uczący się w szkołach o wysokim 
morale wcale nie uzyskują lepszych wyników 
w teście biegłości w czytaniu niż dzieci uczą-
ce się w szkołach o średnim morale (niskiego 
nie stwierdzono w żadnej polskiej szkole). Na 
świecie jest inaczej: w pierwszej zbiorowości 
uczniów średnia wyników testowania wynosi 
513, w drugiej 493.

Inny wskaźnik morale pochodzi z ankiety 
dla rodziców. Wchodzą doń opinie o zakresie, 
w jakim szkoła uwzględnia w edukacji dzieci 
preferencje i potrzeby rodziców, oraz o pozio-
mie dbałości szkoły o postępy dzieci, w tym 
doskonalenie czytania. Polscy rodzice świet-
nie się wpisali w średnią międzynarodową. 
Odsetki uczniów edukowanych, zdaniem ro-
dziców, w szkołach o wysokim morale wahają 
się wokół średniej 60 – od 81 w Rumunii do 39 
w Hong Kongu; w Polsce 61. Tak rozumiane 
morale nie różnicuje jednak wyników testo-
wania ani polskich, ani międzynarodowych. 
Opinie rodziców chyba nie mogą zastąpić ocen 
ekspertów.

Z ankiety dla uczniów pochodzi ostatni 
wskaźnik morale; mówiąc ściślej – poziomu 
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Rysunek	4.	Wyniki	testowania	biegłości	w	czytaniu	w	zależności	od	zagrożenia	
subiektywnego	i	obiektywnego

Subiektywne	zagrożenie

  niskie  średnie  wysokie
Obiektywne	zagrożenie

niu niż dziecko, które o tym nie informuje? 
Możemy się zgodzić, że pierwsze z nich ma 
większe poczucie zagrożenia niż drugie, skąd 
jednak wiadomo, że to poczucie odzwierciedla 
rzeczywisty stan bezpieczeństwa w oddzia-
le klasowym? Jest tylko jeden sposób, by się 
o tym przekonać: zapytać rówieśników z tego 
samego oddziału. Im więcej dzieci z jakiegoś 
oddziału niezależnie od siebie donosi, po-
wiedzmy, o kradzieżach, tym bardziej jeste-
śmy pewni, że w tym oddziale ktoś kradnie.

Wyniki analizy przedstawia rysunek 4. 
Jak widać, związek wskaźnika poziomu bez-
pieczeństwa ze średnią wyników testowa-
nia wytwarzają dwa mechanizmy. Pierwszy, 
psychologiczny, to uwrażliwienie na za-
grożenia, czyli gotowość spostrzegania za-
grożeń w swoim otoczeniu. Gdy jest wysoka, 
człowiek widzi np. agresję tam, gdzie inni 
widzą jedynie przyjacielskie przepychanki. 
Chłopcy są bardziej uwrażliwieni na zagro-
żenia niż dziewczynki. Rysunek pokazuje, że 
im większe uwrażliwienie, tym niższe wyniki 
kształcenia. Uwrażliwienie jest tu najprawdo-
podobniej składnikiem syndromu nieprzysto-
sowania szkolnego.

Drugi mechanizm, socjologiczny, to na-
ruszenie porządku normatywnego, czy-
li pisanych i niepisanych reguł współpracy 
uczniów i nauczycieli w oddziale klasowym. 
Rysunek pokazuje, że o naruszeniu porządku 
możemy mówić dopiero wtedy, gdy o wykrocze-
niach zgodnie informuje duża liczba uczniów 
z oddziału. Wykroczenia są tu najprawdopo-

dobniej częścią syndromu antyedukacyjnej 
kultury oddziału. W oddziałach mających 
ten typ kultury kształcenie jest wypierane 
przez nieskuteczne próby zdyscyplinowania 
uczniów.

Widać, że dopiero w takich warunkach 
przestaje działać mechanizm psychologiczny, 
który w mniej opresyjnych okolicznościach 
dawał przewagę notorycznym optymistom. 
Innymi słowy – optymizm i wiara w człowieka 
przestają przynosić korzyści w świecie, który 
wyszedł z orbit. Antyedukacyjna kultura od-
działu to trop, który z pewnością zasługuje na 
staranne zbadanie.

Organizacja nauczania

Badanie PIRLS 2006 wnosi nowe dane do oży-
wionej dyskusji o pożytkach i zagrożeniach 
płynących z nauczania razem uczniów podob-
nych do siebie pod względem osiągnięć szkol-
nych. Ze 148 szkół podstawowych biorących 
udział w badaniu 102 miały dwa lub więcej 
oddziałów klasy trzeciej. W tych szkołach ba-
daniem objęto dwa pełne oddziały. To pozwo-
liło oszacować międzyszkolne i międzyoodzia-
łowe zróżnicowanie wyników testowania.

Podział uczniów na szkoły pozwala 
przewidzieć 14% zróżnicowania wyników, 
a podział na oddziały wewnątrz szkół – do-
datkowe 7%. Inaczej mówiąc, szkoły podsta-
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wowe bardziej różnią się od siebie poziomem 
kształcenia niż oddziały klasowe. Zauważmy, 
że poziom kształcenia w szkole bardziej zale-
ży od rejonu, z którego zbiera ona uczniów, niż 
od wysiłków jej personelu, więc zróżnicowanie 
szkół ma obiektywne podstawy. Ale za poziom 
kształcenia w oddziale odpowiedzialność po-
nosi sama szkoła – od momentu, gdy dzieli 
uczniów na oddziały i gdy przydziela tym od-
działom nauczycieli.

Chcemy się dowiedzieć, w ilu szkołach 
zróżnicowanie poziomu kształcenia (mierzone 
średnią wyników testowania biegłości w czyta-
niu) jest wytworzone przez władze szkoły. Do 
tego celu prowadzi następujące rozumowanie.

Jeśli dzieci są dzielone na oddziały losowo, 
to różnice między oddziałami są wyłącznie 
dziełem przypadku. Umiemy obliczyć praw-
dopodobieństwo tego, że różnica o określonej 
wielkości powstała wskutek przypadku. Przyj-
mijmy zwyczajowy w naukach społecznych 
próg 0,05. Różnicę, która jest mniej prawdo-
podobna niż 0,05, czyli taką, że wskutek czy-
stego przypadku mogłaby się pojawić rzadziej 
niż raz na 20 losowań, uznajemy za nieprzy-
padkową, ergo – wytworzoną intencjonalnie.

Przy tym kryterium intencjonalne różnice 
między oddziałami, czyli stosowanie homo-
genizacji, stwierdzamy w 22% szkół. W szko-
le o rekordowo silnym zróżnicowaniu (η2 = 
34%) średnia wyników testowania w jednym 
oddziale wyniosła 453, a w drugim 541. Na 
płaszczyźnie międzynarodowej taka różnica 
dzieli np. Gruzję i Rosję. W szkole, która zaję-
ła drugą pozycję, różnica wyniosła 85. Różnice 
nieprzypadkowe, wynikające najczęściej z do-
bierania uczniów do oddziałów z pewną myślą, 
występują w szkołach wiejskich śladowo (5% 
szkół), najczęściej zaś w małych miastach do 
50 tys. mieszkańców (ponad 20%) i w wielkich 
miastach powyżej 500 tys. (prawie 30%) 

Ocena: dużo to czy mało? zależy od odpo-
wiedzi na pytanie: czy dzieci lepiej się uczą, 
gdy są podzielone na względnie homogenicz-

ne oddziały? To bardzo trudne pytanie, wyma-
ga bowiem wiedzy o tym, jak by się te dzieci 
uczyły, gdyby nie zostały tak podzielone. Ta-
kiej wiedzy badanie nie dostarcza. Wyobraź-
my sobie jednak, że porównujemy połączone 
zbiorowości uczniów z obu oddziałów. Jeśli 
homogenizacja pomaga, to średnia wyników 
testowania w całej zbiorowości uczniów bę-
dzie większa w szkołach, które nauczają dzie-
ci w oddziałach homogenicznych.

Tabela 7 przekonuje, że tak nie jest. Śred-
nie wyników różnią się od siebie nieistotnie, 
a kierunek tej różnicy jest niezgodny z hipo-
tezą. Średnie statusu socjoekonomicznego 
(SES) rodzin uczniów są niemal identyczne, 
co pozwala oddalić przypuszczenie, że szkoły 
stosujące homogenizację zostały do niej zmu-
szone przez to, że pracują w trudniejszym oto-
czeniu społecznym.

Wypada zamknąć te rozważania wnio-
skiem, że w okresie edukacji początkowej 
dzieci podzielone na oddziały według głębszej 
myśli i dzieci podzielone „jak leci” uczą się tak 
samo dobrze (przynajmniej czytania), a sko-
ro tak, to nie widać żadnego powodu, który 
usprawiedliwiałby organizowanie naucza-
nia w homogenicznych oddziałach klasowych 
– wątpliwego moralnie i podważającego inte-
grację społeczną.

Plan i program kształcenia

Czas nauki uczniów w krajach uczestniczą-
cych w badaniu PIRLS 2006 w czwartym roku 
edukacji to średnio 22 godziny lekcyjne tygo-
dniowo, ale są kraje, w których dzieci uczą się 
w szkole i 30 godzin, np. Włochy, Stany Zjed-
noczone, Indonezja. Według danych dostar-
czonych przez dyrektorów szkół język ojczysty 
zajmuje od 39% czasu nauczania w Rosji i 38% 
we Francji, Belgii francuskiej i Austrii do 17% 
w Indonezji.

Szko y

  stosujące homogenizację
  niestosujące homogenizacji

70 3,24 0,36
80 0,363,26713195 527 293–745
22 921 524 315–713

Tabela 7. Wyniki testowania bieg o ci w czytaniu w dwóch typach szkó
Odchylenie

standardowe rednia SES Korelacja
wyniku i SESLiczba szkó Liczba

uczniów
rednia

wyników
Rozst p
wyników

Dane	wyłącznie	dla	szkół	polskich.

Dane	nie	dotyczą	szkół	mających	tylko	jeden	oddział	klasy	czwartej.
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W Polsce na język ojczysty, zdaniem dyrek-
torów, przeznacza się 35% czasu nauczania, 
z czego na samą naukę czytania (w odróż-
nieniu od doskonalenia czytania przy okazji 
nauczania innych przedmiotów) idzie mniej 
więcej połowa. Można by z tego wnosić, że 
dzieci uczą się u nas czytać prawie na 4 lek-
cjach tygodniowo. Ale nauczyciele twierdzą, 
że poświęcają na to niecałe 3 lekcje. Prawda 
zapewne leży pośrodku. Gdzie dokładnie – nie 
jest to chyba zbyt ważne, ponieważ między-
narodowe zróżnicowanie tygodniowego czasu 
nauki czytania nie pokrywa się ze zróżnico-
waniem wyników testowania.

Oto przykłady: najwięcej czasu poświęca 
się na czytanie w szkołach Mołdowy (5 go-
dzin), Stanów Zjednoczonych (4,8 godziny) 
i Kataru (4,6 godziny); najmniej w Tajpej (1 
godzinę), Belgii flamandzkiej i Luksemburgu 
(1,4 godziny).

W większości krajów biorących udział w ba-
daniu istnieją jednolite programy kształce-
nia, w tym kształcenia językowego i czytel-
niczego – centralne lub lokalne (np. stanowe 
w Stanach Zjednoczonych, krajowe w Niem-
czech, prowincjonalne w Kanadzie), bardziej 
lub mniej szczegółowe. W niektórych krajach, 
m. in. w Rosji, program kształcenia wyodręb-
nia naukę czytania w osobny dział. Niezależ-
nie od formalnych wymogów programowych 
cztery piąte wszystkich uczniów na świecie w 
zorganizowany sposób zachęca się  w szkołach 
do czytania, a prawie połowę uczniów obejmu-
je jakimś wewnętrznym programem wspoma-
gania czytania (np. programem koordynacji 
pracy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia 
wymagające czytania).

Struktura czasowa programów bywa róż-
na, ale większość zawiera przynajmniej wy-
magania pod adresem szkoły i uczniów koń-
czących kolejne klasy. Bodaj we wszystkich 
krajach wymaga się, by pod koniec pierw-
szego roku nauki przynajmniej połowa dzieci 
umiała wypowiedzieć fonem przyporządkowa-
ny każdemu grafemowi i przeczytać dwa lub 
więcej prostych, ale połączonych ze sobą zdań. 
Wszystkich umiejętności mierzonych testem 
PIRLS wymaga się od przynajmniej połowy 
uczniów kończących trzeci rok nauki na Ło-
twie, w Anglii, Izraelu, Nowej Zelandii, Rosji, 
Szkocji, Stanach Zjednoczonych i większości 
prowincji Kanady.

W Polsce nie potrafiliśmy odpowiedzieć na 
wiele pytań, np. o poziom wymagań czy o roz-
łożenie akcentów między składowe umiejętno-

ści czytania (znajdź, wywnioskuj, zinterpretuj, 
oceń), ponieważ procesem kształcenia rządzą 
u nas programy komercyjne, z których każdy 
– co zrozumiałe – stara się odróżnić od innych, 
by przyciągnąć uwagę klientów. Podstawa 
programowa kształcenia ogólnego, która mia-
ła być gwarancją optymalnej standaryzacji 
kształcenia, o czytaniu w okresie edukacji 
początkowej wspomina – nader lakonicznie 
– w trzech kontekstach:

• celów edukacyjnych – „Wspomaganie 
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 
ucznia, w tym szczególnie: 1) umiejętno-
ści służących zdobywaniu wiedzy (czyta-
nia, pisania i liczenia) […]”

• zadań szkoły – „Zapoznanie dzieci z pol-
ską i światową klasyczną literaturą dzie-
cięcą”

• treści nauczania – „czytanie głośne sylab, 
wyrazów, zdań i tekstów; czytanie ciche 
ze zrozumieniem”.

Jest jasne, że te postanowienia dopuszcza-
ją najrozmaitsze warianty programowe. Czy 
ta różnorodność służy biegłości w czytaniu 
– nikt nie pyta.

O materiale, na którym dzieci w Polsce 
zdobywają umiejętności czytania, dowiadu-
jemy się bezpośrednio od nauczycieli. W za-
sadzie wszyscy uczniowie na co dzień obcują 
z podręcznikiem, wyborem tekstów i zeszytem 
ćwiczeń. Znacznie rzadziej spotkają w szkole 
teksty internetowe, książki dla dzieci (pod 
tym względem są na 7. miejscu od końca) 
i czasopisma dziecięce (5. miejsce od końca). 
Nauczyciele wymieniają też teksty użytkowe, 
np. instrukcje obsługi, diagramy i wykresy. 
Nie wiemy, skąd je biorą; zapewne też z pod-
ręcznika. Czytanie musi się jawić wielu na-
szym dzieciom jako czynność swoiście szkol-
na, taka jak noszenie mundurka.

Edukacja czytelnicza w Polsce jest zdomi-
nowana przez tekst literacki. Nasi uczniowie 
przynajmniej raz w tygodniu czytają wiersze 
(85%, a na świecie 36%) i krótkie opowiada-
nia (84% uczniów, na świecie 70%). W odsetku 
dzieci regularnie czytających wiersze w klasie 
jesteśmy na drugim miejscu – tuż za Mołdo-
wą. Znacznie rzadziej czyta się dramaty (3%, 
na świecie 8%) i dłuższe, dzielone na rozdziały 
teksty prozatorskie (24%, a na świecie 36%).

Ten ostatni wynik jest godny szczególnej 
uwagi, ponieważ kraje, w których rzadko czyta 
się długie teksty, mają niższe wyniki testowa-
nia. To odkrycie potwierdza się też w Polsce: 
wynik testowania rośnie (istotnie statystycz-
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nie) wraz z częstotliwością czytania w klasie 
długich tekstów.

Niestety, pełny sens tego odkrycia nie jest 
nam dostępny. Po pierwsze, o częstotliwo-
ści czytania przez uczniów na głos w klasie 
nauczyciele mówią co innego niż uczniowie. 
W skali międzynarodowej nauczyciele 58% 
uczniów twierdzą, że codziennie proszą ich 
o czytanie na głos, ale tylko 20% uczniów po-
twierdza, że w ich oddziałach codziennie ktoś 
czyta na głos. W Polsce te dwie liczby to 77 
i 20. W Rosji różnica jest jeszcze większa: 96 
i 30. Ciekawe, że podobnej rozbieżności nie ma 
w sprawie cichego czytania. Ponieważ nie wi-
dać żadnego powodu, by uczniowie stronniczo 
zaniżali częstotliwość głośnego czytania, trze-
ba dopuścić możliwość, że przeceniają ją na-
uczyciele. Czy nie dlatego, że nie dopuszczają 
do tego tak często, jak sądzą, że powinni? I czy 
nie dopuszczają dlatego, że trudno im zarazem 
słuchać dziecięcego dukania i skupiać uwagę 
pozostałych uczniów na czytanym tekście?

Po drugie, nie wiadomo, co tu jest przyczy-
ną czego. Jest możliwe, że nauczycielka nie 
prosi uczniów o czytanie większych tekstów, 
jeśli nie może liczyć, że jej prośba zostanie 
spełniona na zadowalającym poziomie. Ale 
chroniąc samopoczucie dzieci, a przy tym 
i swoje, skazuje je na czytelnicze upośledzenie 
– czytając bowiem krótkie szkolne opowiada-
nia, a co gorsza: wierszyki, nigdy nie odkryją, 
że ze słów można budować całe światy.

Ankieta nie jest najlepszą metoda zbie-
rania danych o operacjach wykonywanych 
przez uczniów i nauczyciela na czytanym tek-
ście – by uniknąć trudności w tłumaczeniu 
kwestionariusza, wolno zapytać w niej tyl-
ko o najprostsze operacje, te jednak są słabo 
zróżnicowane i zupełnie nie korelują z wyni-
kami testowania. Na przykład znaleźć główną 
myśl tekstu polecają nauczyciele aż 90% ucz-
niów. W poszczególnych krajach ten odsetek 
waha się od 67 do 100, z wyjątkiem Islandii, 
w której wynosi jedynie 40 – zapewne wsku-
tek nieporozumienia.

Więcej światła rzuca pytanie o czynności 
mające utrwalić korzyści z „przerobienia” teks-
tu. Jedyną czynnością istotnie związaną z wy-
nikami testowania okazało się napisanie przez 
uczniów czegoś w związku z tym, co przeczy-
tali. Im częściej nauczycielka tego wymagała, 
tym wyższe wyniki osiągali jej uczniowie. To 
odkrycie wygląda na mętne – czemuż bowiem 
pisanie miałoby doskonalić czytanie? – chyba 
że się uzna, że odbija się w nim poziom na-

uczycielskiego zaangażowania. Kto każe 
coś napisać, ten musi potem to przeczytać. 
O ileż wygodniej kazać uczniom, żeby poroz-
mawiali między sobą o tym, co przeczytali.

Powyższą interpretację potwierdza inna 
regularność – im częściej nauczyciel ocenia 
postępy przez słuchanie uczniów czytających 
na głos, tym istotnie niższe są uczniowskie 
wyniki testowania. Autorzy międzynarodo-
wego raportu PIRLS 2006 nadają temu sens 
przez odwrócenie zależności: im niższe są wy-
niki w czytaniu, tym częściej nauczyciel każe 
czytać na głos2. Tak może być, ale nie musi. 
Równie dobrze można widzieć w tej regular-
ności przejaw nauczycielskiego braku zaanga-
żowania – wygodniej bowiem posłuchać ucz-
niów dukających „na stopień” niż czytać ich 
teksty czy przetwarzać testy.

Warto dodać, że na świecie ocenianie przez 
słuchanie jest powszechne (dotyczy 78% ucz-
niów), ale występuje nieco rzadziej w krajach 
szczycących się wysokimi wynikami testowa-
nia (na Węgrzech, w Kanadzie, Danii i Nider-
landach) niż w krajach o niskich wynikach 
(w Kuwejcie, Maroku czy Rumunii). Polska 
i Słowacja ex. aequo zajmują pod tym wzglę-
dem pierwsze miejsce wśród wszystkich kra-
jów uczestniczących w badaniu.

Na koniec kilka informacji o trudnoś-
ciach uczniów w uczeniu się języka ojczy-
stego. Według szacunków nauczycieli średnio 
co dziesiąty uczeń w krajach uczestniczących 
w badaniu ma trudności w mówieniu w języ-
ku, w którym szkoła naucza. W Indonezji, Ira-
nie, Kuwejcie, Maroku i Południowej Afryce 
– nawet co piąty lub co czwarty. Zadziwiające, 
że według polskich nauczycielek – co siódmy. 
To sytuuje nas znacznie powyżej średniej mię-
dzynarodowej, a także powyżej sąsiadów (np. 
na Słowacji takich uczniów ma być tylko 4%).

Trudno nie zapytać, co w jednorodnym języ-
kowo kraju przeszkadza dzieciom porozumie-
wać się w macierzystym języku? Czy polskie 
nauczycielki nie wyolbrzymiają trudności, 
z jakimi dzieci przychodzą do szkoły? Nie jest 
to wykluczone, ponieważ narzekanie nauczy-
cielek na brak poprawności w mówieniu po 
polsku nie ma żadnego związku z wynikami 
testowania uczniów.

Polskie nauczycielki uważają też, że aż 
23% uczniów wymaga zajęć wyrównawczych 
z czytania. Średnia międzynarodowa wynosi 
17%. Większy odsetek podali tylko nauczy-

2 I. V. S. Mullis i in., PIRLS.2006. International.Re-
port., op. cit., s. 215.
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ciele w Maroku (31), Kuwejcie, Południowej 
Afryce, Trynidadzie i Tobago (po 26) oraz 
w Stanach Zjednoczonych (24). Na szczęście 
ta opinia polskich nauczycielek ma związek z 
wynikami testowania (im więcej uczniów wy-
maga zajęć wyrównawczych, tym niższa jest 
średnia wyników w oddziale). Na szczęście też 
prawie 90% potrzebujących chodzi, zdaniem 
nauczycieli, na takie zajęcia.

Czy przynoszą one poprawę – nie wiemy. 
Znamy natomiast związek między nauczyciel-
skimi preferencjami w dziedzinie sposobów re-
agowania na odkrycie, że jakiś uczeń nie robi 
zadowalających postępów w czytaniu, a wy-
nikami testowania uczniów. Reakcje, które 
– mówiąc ogólnie – polegają na przerzuceniu 
problemu na kogoś innego: rodziców ucznia lub 
jego kolegów, asystenta nauczyciela albo spe-
cjalistów w dziedzinie terapii pedagogicznej, 
okazały się obojętne dla wyników testowania. 
Ale znalazła się jedna nieobojętna. Uczniowie 
nauczycielek, które mówiły, że zadają „opóź-
nionemu” uczniowi dodatkową pracę domową, 
wypadli w teście biegłości w czytaniu lepiej 
niż uczniowie, których nauczycielki odżegny-
wały się od tego sposobu.

To odkrycie trzeba właściwie rozumieć.  
Nie mówi ono, że zadawanie dodatkowej pra-
cy domowej jest najskuteczniejszym sposo-
bem wyciągnięcia ucznia z kłopotów w nauce, 
bo przecież dotyczy wszystkich uczniów w od-
dziale klasowym. Odkrycie mówi coś o samej 
nauczycielce – że na trudności zwykła odpo-
wiadać wymaganiem większego wysiłku 
od uczniów i od siebie. To jeszcze jeden znak 
zaangażowania zawodowego.

Nauczyciel

Nauczyciel to główna postać dziecięcej wypra-
wy w krainę słowa pisanego – ktoś, kto udo-
stępnia teksty i tworzy warunki do nabywania 
biegłości w czytaniu. O tym, kim jest i co robi, 
mówi sam w ankiecie. Przechodzimy do zwię-
złego przedstawienia jej wyników. Ponieważ 
w badaniu PIRLS jednostką wszelkich analiz 
statystycznych jest uczeń, wiedzę o nauczycie-
lu będziemy wyrażać w liczbach czy odsetkach 
uczniów, których on naucza.

Zaczynamy od płci. W nauczaniu po-
czątkowym dominują kobiety – na świecie 
edukują średnio 83% uczniów. Polsce wraz 
Gruzją przypada pod tym względem pierw-

sze miejsce: 100% uczniów poddanych bada-
niu miało kobietę za nauczycielkę. Niewiele 
stąd jednak wynika, bo na drugim biegunie 
znajduje się Iran (50%) i kilka innych krajów 
muzułmańskich, w których z czytaniem nie-
tęgo, ale i Luksemburg (55%), który należy 
do czołówki.

Pod względem wieku na świecie dominują 
osoby 30–49-letnie (60% uczniów). Polska od-
biega od przeciętnej, bo ma największy odsetek 
uczniów (58) nauczanych przez panie w wieku 
40–49 lat. Jest to skutek ograniczenia udziału 
w zawodzie nauczycieli najmłodszych i najstar-
szych. Na nauczycieli najmłodszych, do 29 lat, 
w Polsce przypada 2% dzieci, a na świecie 15%. 
Na nauczycieli najstarszych, powyżej 49 lat, 
w Polsce przypada tylko 8% uczniów, podczas 
gdy na świecie 25%, w tym w Rosji 21%, Luk-
semburgu 27%, a w kanadyjskiej Albercie 32%. 
Ten fakt podważa jedną z prostych recept na 
podwyższenie wyników kształcenia – wysłanie 
nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.

Nauczyciele z pełnym wykształceniem 
uniwersyteckim (odpowiednikiem naszego 
magisterium) nauczają na świecie średnio 
60% uczniów, nauczyciele po 2- lub 3-letnim 
kolegium lub studiach pierwszego stopnia 
– 30% uczniów. Polska z 98 procentami ucz-
niów nauczanych przez magistrów znajduje 
się w ścisłej czołówce – wyprzedzają nas je-
dynie dwie prowincje Kanady, Węgry, Gru-
zja i Stany Zjednoczone. Niestety, związek 
między upowszechnieniem wśród nauczycieli 
dyplomów uniwersyteckich a wynikami testu 
biegłości w czytaniu jest bliski zera. W Rosji 
magistrowie nauczają tylko 70% dzieci, w Luk-
semburgu jeszcze mniej – 5%, a w Niemczech 
– żadnego. Wśród krajów o niskich wynikach 
testowania są takie, w których magistrowie 
nauczają nieliczne dzieci (np. w państwach 
afrykańskich tylko 21–33%), ale są i takie, 
w których dzieci nauczane przez magistrów 
stanowią ogromną większość (np. w Kuwejcie 
89%).

Ostatni element charakterystyki nauczy-
cielstwa to poziom zadowolenia z pracy. 
Informuje o nim wskaźnik utworzony z od-
powiedzi nauczycieli na kilka pytań ankiety. 
Nauczyciel uzyskuje wysoki wskaźnik, jeśli 
odczuwa zadowolenie z zawodu i pracy w da-
nej szkole, uważa za zadowolonych swoich ko-
legów po fachu, czuje, że jego praca ma sens, 
i nie dostrzega, by z biegiem lat ubywało mu 
zapału do pracy. Polscy nauczyciele uplaso-
wali się pod względem zadowolenia z pracy na 
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33. pozycji. Za nami są inne kraju dawnego 
bloku wschodniego – Łotwa, Słowacja, Węgry, 
Mołdowa i Bułgaria – więc w niskim zadowo-
leniu nauczycieli można by widzieć skutek 
transformacji ustrojowej, gdyby nie to, że na 

szczycie znajdują się Gruzja i Macedonia. 
Zresztą opisywany wskaźnik słabo różnicuje 
międzynarodowe średnie wyników testowania 
i zupełnie nie różnicuje wyników w Polsce.

Rozdział 4
Uczeń i jego rodzina

Wśród badaczy panuje zgoda, że wczesne zetknięcie dziecka ze słowem pisanym 
sprzyja rozwojowi zdolności czytania w okresie wczesnoszkolnym. Można 

przypuszczać, że organizacja wczesnych kontaktów dziecka z tekstem przychodzi 
łatwiej rodzicom zainteresowanym czytaniem i biegłym w tej czynności, to zaś zdarza 
się częściej w rodzinach o wysokim statusie socjoekonomicznym. Informacje zebrane 
od rodziców i dzieci pozwalają sprawdzić te przewidywania.

Status socjoekonomiczny (SES) rodziny 
został zdefiniowany jako wspólna wariancja 
czterech zmiennych:

• wykształcenia rodziców (podstawowe, za-
sadnicze, średnie, policealne, wyższe)

• kategorii zawodowej (profesjonaliści, właś-
ciciele przedsiębiorstw, urzędnicy, robotni-
cy wykwalifikowani, robotnicy niewykwa-
lifikowani, bez zawodu)

• zatrudnienia rodziców (oboje rodzice pra-
cują w pełnym wymiarze czasu, tylko jed-
no z rodziców pracuje w pełnym wymiarze 
czasu, żadne z rodziców nie pracuje w peł-
nym wymiarze czasu, inne warianty)

• szacunkowej sytuacji finansowej rodziny 
(na 5-wartościowej skali od bardzo.dobra 
do bardzo.niedobra).

Jak się spodziewaliśmy, status socjoekono-
miczny rodziny dziecka pozwala przewidzieć 
istotną, 11-procentową część zróżnicowania 
wyników testowania biegłości w czytaniu. 
Wszystkie dalsze czynniki biegłości zostaną 
przedstawione przy kontroli SES, by spraw-
dzić, czy samodzielnie wnoszą coś do przewi-
dywania, czy tylko świecą światłem odbitym.

Czas spędzany przez polskich rodziców na 
czytaniu w domu książek, gazet, czasopism, 
materiałów zawodowych itp. nie wyróżnia ich 

z międzynarodowego tła. Rodzice 30% ucz-
niów czytają więcej niż 5 godzin tygodniowo 
(na świecie 37%), a 16% uczniów – mniej niż 1 
godzinę (na świecie 20%). Czas czytania przez 
rodziców jest silnie zależny od SES, ale samo-
dzielnie nie wpływa na wyniki testowania po-
tomstwa. Tak samo można skomentować od-
powiedź na pytanie, jak często rodzice czytają 
w domu dla przyjemności. Na płaszczyźnie 
międzynarodowej wyniki mieszczą się w po-
bliżu średniej. W kraju częstotliwość czytania 
okazuje się zależeć od SES; więc różnicuje też 
wyniki testowania, ale tylko dopóki SES nie 
pojawi się w równaniu regresji.

Postawa rodziców wobec czytania, o któ-
rej świadczy synteza takich stwierdzeń, jak: 
„Czytam, tylko kiedy muszę” lub „Lubię roz-
mawiać o książkach”, daje im pozycję nieco 
powyżej średniej międzynarodowej, a co waż-
niejsze, jest związana – istotnie, mimo obec-
ności SES w równaniu – z wynikami testowa-
nia. Dwa inne wskaźniki istotnie związane 
z tymi wynikami to liczba książek w domu 
i niezależnie liczba książek dla dzieci.

Liczba książek, co oczywiste, nie jest przy-
czyną biegłości dzieci w czytaniu – gdyby była, 
wystarczyłoby dokupić rodzinie trochę ksią-
żek, żeby dzieci zaczęły lepiej czytać. Ale ostat-
ni czynnik, do którego właśnie przechodzimy, 
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z pewnością jest związany z biegłością relacją 
przyczynową. W badaniu PIRLS 2006 nazywa 
się go wczesną aktywnością czytelniczą. 
Na wskaźnik tej aktywności składają się dane 
o takich czynnościach, jak czytanie dzieciom 
książek od najmłodszych lat, opowiadanie ba-
jek, śpiewanie piosenek, zabawy z wykorzy-
staniem liter (np. klocków z alfabetem), gry 
słowne, głośne odczytywanie szyldów i napi-
sów. Krajowe rozkłady tego wskaźnika wraz 
ze skorelowanymi zeń średnimi wyników te-
stowania i – tam, gdzie to możliwe – zmiana-
mi tych wyników przedstawia tabela 8.

Polscy rodzice okazują się sprzyjać obco-
waniu ze słowem większemu odsetkowi dzie-
ci niż przeciętnie rodzice na świecie. Poziom 
wczesnej aktywności czytelniczej silnie różni-
cuje międzynarodowe średnie wyników i po-
dobnie średnie w Polsce, nawet przy kontroli 
SES. Mogą, jak widać, skutecznie wprowa-
dzać swoje dzieci w świat słowa także rodzi-
ny robotnicze czy chłopskie. Dobrze to rokuje 
rozmaitym kampaniom społecznym na rzecz 
czytania dzieciom. A że warto je prowadzić, 
przekonuje fakt, że poprawa wyników w czy-
taniu często idzie w parze ze wzrostem rodzi-
cielskiej aktywności nastawionej na udostęp-
nianie dzieciom słowa – tak było w Niemczech, 
Hong Kongu, Rosji i na Węgrzech. Co prawda, 
jest też możliwa poprawa bez zwiększenia ak-
tywności rodziców – w Singapurze i na Sło-
wacji, i zwiększenie aktywności bez poprawy 
– w Niderlandach. Gwarancji nie ma, mimo to 
trzeba jednak przekonywać rodziców, by dali 
dziecku szansę wejścia w świat słowa, choćby 
jej sami kiedyś nie dostali.

Od analizy oddziaływań rodzinnych prze-
chodzimy do ich następstw. Pierwsze pytanie: 
co dziecko potrafi na starcie kariery szkolnej? 
O oszacowanie wstępnej biegłości w czyta-
niu i pisaniu poproszono rodziców i dyrekto-
rów szkół. Rodzice oceniali, czy ich dziecko tuż 
przed rozpoczęciem nauki w klasie zerowej:

• rozpoznawało większość liter
• umiało przeczytać i napisać niektóre słowa
• umiało przeczytać zdanie.

O oszacowanie odsetków dzieci na progu szko-
ły, które potrafią wykonać powyższe  czynno-
ści, poproszono też dyrektorów szkół. 

Najwyższe oceny wystawili swoim dzieciom 
rodzice z Trynidadu i Tobago (ich zdaniem 
63% dzieci potrafiło wszystko), a najniższe 
– ze Słowacji (10%). Polscy rodzice uplasowali 
się wysoko – na 10. pozycji.

Oceny dyrektorów były zupełnie inne. Ci 
z Trynidadu i Tobago zepchnęli swoich ucz-
niów z pierwszego miejsca, na które wprowa-
dzili je rodzice, na 15. W Polsce z 10. na 20. 
Nie po raz pierwszy widać skłonność szkół do 
mniej korzystnego oceniania uczniów, niż to 
robią rodzice.

W Polsce można było obliczyć stopień zgod-
ności obu ocen – okazała się zerowa. Nie w tym 
więc rzecz, że dyrektorzy oceniają surowiej, 
ale z użyciem tych samych kryteriów. Oceny 
dyrektorów robią wrażenie, jakby dotyczyły 
albo zupełnie innych dyspozycji psychicznych, 
albo zupełnie innych dzieci. Która strona jest 
bliżej prawdy? Zazwyczaj trudno to rozstrzyg-
nąć, ale tym razem wystarczy zobaczyć, czyje 
oceny pozwalają lepiej przewidzieć średnie wy-
ników testowania w poszczególnych szkołach. 
Analiza regresji nie pozostawia wątpliwości 
– tylko oceny rodziców istotnie prognozują 
wyniki. Oceny dyrektorów nie mają z nimi nic 
wspólnego.

Na zakończenie garść informacji o samych 
uczniach. Tabela 9 potwierdza dobrze znaną 
prawidłowość, zgodnie z którą dziewczynki 
wyprzedzają chłopców pod względem roz-
woju mowy, zatem i czytania. Tylko w dwóch 
krajach – Luksemburgu i Hiszpanii – prze-
waga dziewczynek nie osiąga istotności sta-
tystycznej. Analiza danych zamieszczonych 
w tabeli dowodzi, że największe różnice mię-
dzy dziewczynkami i chłopcami notuje się 
w krajach o niskim rozwoju społecznym (we-
dług wskaźnika UNDP) i nieefektywnym 
szkolnictwie (według średniej wyników testo-
wania): Kuwejcie, Katarze, Południowej Afry-
ce oraz Trynidadzie i Tobago. Polska sytuuje 
się w grupie krajów o przeciętnych różnicach.

Polskie dzieci – w świetle ich wypowiedzi – 
lokują się powyżej średniej międzynarodowej 
pod względem częstotliwości czytania poza 
szkołą w celu zdobycia informacji. Czasopis-
ma, książki popularnonaukowe, przewodniki, 
poradniki, instrukcje obsługi lub broszury co-
dziennie lub prawie codziennie czyta 21% mło-
dych Polaków (w innych krajach średnio 16% 
dzieci), raz lub kilka razy w tygodniu – 46% 
(43%), raz lub kilka razy w miesiącu – 27% 
(29%), nigdy lub prawie nigdy – 6% (12%). 
Pod względem czytania tekstów literackich 
polskie dzieci mieszczą się w średniej.

Pozostaje sprawdzić, jaką rolę w biegłości 
w czytaniu odgrywa postawa wobec czyta-
nia. Na wskaźnik postawy ucznia wobec czy-
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  Szkocja s 85 (1.1) 547 (3.5) 3 (1.6) 14 (1.1) 522 (8.2) -2 (1.4) 2 (0.4) ~ ~ 0 (0.5)
  Kanada, Nowa Szkocja 77 (0.8) 553 (2.3) ◊ ◊ 20 (0.8) 523 (3.4) ◊ ◊ 3 (0.3) 510 (7.8) ◊ ◊
  Rosja 75 (1.0) 573 (3.2) 9 (1.6) 20 (0.8) 548 (4.3) -6 (1.3) 4 (0.4) 520 (6.7) -3 (0.8) i
  Nowa Zelandia s 74 (1.0) 560 (2.0) 5 (1.5) 22 (0.9) 519 (3.8) -4 (1.4) 4 (0.4) 501 (8.0) -1 (0.7)
  Izrael 73 (1.2) 526 (4.3) x x 22 (1.0) 531 (5.8) x x 5 (0.4) 531 (7.8) x x
  Kanada, Ontario r 71 (1.3) 563 (3.0) 1 (1.6) 23 (1.0) 541 (4.2) -2 (1.3) 6 (0.6) 539 (8.4) 1 (0.8)
  Kanada, kolumbia Br. r 71 (1.2) 570 (2.9) ◊ ◊ 23 (1.0) 547 (4.3) ◊ ◊ 6 (0.5) 539 (6.7) ◊ ◊
  Kanada, Alberta r 70 (1.2) 573 (2.5) ◊ ◊ 25 (1.1) 554 (3.9) ◊ ◊ 5 (0.6) 516 (6.4) ◊ ◊
  Węgry 69 (0.9) 560 (3.1) 7 (1.4) 26 (0.8) 541 (3.7) -6 (1.3) 5 (0.5) 525 (7.8) -1 (0.7)
  Hiszpania s 68 (1.1) 530 (2.5) ◊ ◊ 26 (1.0) 506 (4.0) ◊ ◊ 6 (0.6) 487 (6.4) ◊ ◊
  Macedonia r 67 (1.0) 460 (4.3) 6 (1.7) 27 (0.8) 431 (5.0) -4 (1.3) 6 (0.5) 414 (9.3) -2 (1.1)

Trinidad i Tobago 67 (1.2) 457 (5.1) ◊ ◊ 27 (0.9) 416 (5.3) ◊ ◊ 6 (0.6) 363 (10.4) ◊ ◊
Gruzja 66 (1.5) 481 (3.6) ◊ ◊ 26 (1.2) 461 (4.3) ◊ ◊ 8 (1.0) 458 (11.5) ◊ ◊
Włochy 65 (1.0) 561 (2.7) 3 (1.4) 28 (0.9) 545 (3.9) -2 (1.3) 7 (0.6) 531 (6.1) -1 (0.7)
Słowacja 65 (1.1) 542 (2.2) 2 (1.5) 30 (0.8) 524 (3.3) -2 (1.3) 5 (0.6) 475 (15.6) 0 (0.8)
Niderlandy s 64 (1.2) 561 (1.8) 9 (1.6) 30 (1.0) 547 (2.8) -7 (1.4) 6 (0.6) 544 (5.1) -2 (0.9) i
Kanada, Quebec r 64 (1.1) 544 (3.0) 3 (1.7) 30 (1.0) 523 (3.6) -2 (1.6) 6 (0.6) 517 (6.1) -1 (0.9)
Słowenia 64 (0.9) 532 (2.3) 6 (1.4) 31 (0.8) 510 (3.2) -6 (1.3) 5 (0.3) 503 (5.2) -1 (0.6)
POLSKA 62 (1.1) 532 (2.5) ◊ ◊ 32 (1.0) 506 (3.4) ◊ ◊ 6 (0.5) 491 (6.7) ◊ ◊
Łotwa 60 (1.1) 550 (2.4) 2 (1.8) 33 (1.0) 532 (3.4) -1 (1.7) 7 (0.5) 526 (5.4) -1 (0.7)
Francja 59 (1.0) 533 (2.4) 3 (1.5) 33 (0.9) 516 (2.6) -2 (1.4) 8 (0.6) 500 (4.5) -1 (0.9)
Bułgaria 57 (1.9) 562 (4.2) -5 (2.6) 26 (1.1) 540 (5.4) 1 (1.5) 17 (1.8) 524 (9.7) 4 (2.4)
Niemcy 57 (0.8) 558 (2.5) 13 (1.1) 34 (0.9) 551 (2.5) -9 (1.2) 9 (0.5) 531 (4.8) -5 (0.8) i
Islandia r 56 (0.9) 527 (1.9) 3 (1.2) 35 (0.9) 506 (2.4) -4 (1.2) 9 (0.5) 492 (5.4) 1 (0.8)
Litwa 55 (1.1) 545 (1.9) 7 (1.7) 36 (1.0) 531 (1.9) -3 (1.5) 9 (0.5) 523 (3.8) -3 (1.0) i
Belgia (francuska) 52 (0.9) 513 (2.9) ◊ ◊ 36 (0.7) 493 (3.3) ◊ ◊ 11 (0.7) 475 (5.5) ◊ ◊
Dania 52 (1.1) 558 (2.5) ◊ ◊ 36 (1.0) 541 (3.1) ◊ ◊ 11 (0.6) 529 (4.6) ◊ ◊
Austria 52 (1.0) 552 (2.3) ◊ ◊ 37 (0.9) 532 (2.4) ◊ ◊ 11 (0.6) 510 (3.7) ◊ ◊
Rumunia 51 (1.9) 518 (3.8) -3 (2.4) 30 (1.3) 483 (5.2) 0 (1.7) 19 (1.8) 427 (10.0) 4 (2.1)
Norwegia 49 (1.2) 509 (3.1) 2 (1.7) 41 (1.2) 495 (3.5) 0 (1.7) 11 (0.7) 485 (6.4) -2 (1.2)
Afryka Południowa r 49 (0.9) 325 (8.0) ◊ ◊ 40 (0.7) 285 (4.7) ◊ ◊ 11 (0.4) 277 (5.3) ◊ ◊
Kuwejt r 48 (1.1) 355 (4.5) ◊ ◊ 39 (0.9) 327 (5.3) ◊ ◊ 13 (0.7) 311 (9.6) ◊ ◊
Luksemburg 47 (0.7) 574 (1.4) ◊ ◊ 36 (0.7) 553 (2.0) ◊ ◊ 17 (0.4) 535 (2.0) ◊ ◊
Szwecja 46 (1.1) 561 (2.6) 5 (1.3) 40 (1.0) 547 (2.7) -5 (1.2) 14 (0.7) 532 (3.6) 0 (0.8)
Mołdova 46 (1.3) 513 (3.7) 5 (1.8) 36 (1.2) 494 (3.2) -3 (1.6) 17 (1.1) 480 (6.0) -2 (1.6)
Indonezja 44 (1.6) 418 (4.2) ◊ ◊ 37 (1.4) 404 (4.8) ◊ ◊ 19 (1.8) 383 (5.4) ◊ ◊
Belgia (famandzka) 41 (0.9) 560 (2.4) ◊ ◊ 41 (0.8) 544 (2.1) ◊ ◊ 18 (0.7) 530 (2.6) ◊ ◊
Singapur 38 (0.8) 581 (2.8) 1 (1.3) 42 (0.6) 553 (2.9) 0 (0.9) 20 (0.6) 534 (4.2) -1 (1.0)
Katar s 36 (0.8) 372 (2.4) ◊ ◊ 45 (0.8) 357 (2.2) ◊ ◊ 18 (0.6) 340 (3.2) ◊ ◊
Tajpej 31 (0.8) 557 (2.4) ◊ ◊ 46 (0.6) 535 (2.1) ◊ ◊ 23 (0.8) 515 (3.3) ◊ ◊
Hong Kong r 26 (0.9) 578 (2.6) 10 (1.2) 45 (0.8) 563 (2.4) -9 (1.2) 29 (1.1) 558 (3.2) -1 (1.6)
Iran 25 (1.1) 454 (4.0) 7 (1.6) 38 (1.2) 432 (3.7) 2 (1.6) 37 (1.7) 390 (4.5) -9 (2.4) i
Maroko 13 (0.8) 357 (9.2) - - 31 (1.4) 340 (6.4) - - 56 (1.7) 306 (8.1) - -

  Anglia x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stany Zjednoczone - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 (0.2) 515 (0.6) 0 (0.0) 33 (0.2) 494 (0.6) 0 (0.0) 13 (0.1) 475 (1.1) 0 (0.0)

Tabela 8. Rozk ady wska nika wczesnej aktywno ci czytelniczej
Wysoki redni

Kraj Odsetek
uczniów w 
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Wskaźnik	oparty	na	częstotliwości	czynności,	które	rodzice	podejmowali	
wraz	z	dzieckiem	przed	pójściem	dziecka	do	szkoły:	czytania	książek,	
opowiadania	bajek,	śpiewania	piosenek,	zabaw	z	wykorzystaniem	liter,	
gier	słownych,	głośnego	czytania	szyldów	i	napisów.	Średnią	obliczono	
z	6	odpowiedzi	w	3-punktowej	skali:	Nigdy lub prawie nigdy	(1),	Czasem 
(2),	Często	(3).	Wskaźnik	wysoki	obejmuje	wartości	od	2,33	do	3.	Średni	
–	wartości	od	1,67	do	2,33.	Niski	–	wartości	poniżej	1,67.

Średnie	wyników	zostały	zaokrąglone	do	najbliższej	liczby	całkowitej.	
W	nawiasach	podano	błędy	standardowe.

r	 Dane	dostępne	jedynie	dla	70-84%	uczniów.

s	 Dane	dostępne	jedynie	dla	50-69%	uczniów.

x	 	Dane	dostępne	dla	mniej	niż	50%	uczniów.

–	 Dane	porównawcze	niedostępne.

~	 Dane	niewystarczające	dla	obliczenia	średniej	wyniku	testowania.

◊	 Kraj	nie	uczestniczył	w	badaniu	w	2001	r.

Średnia	międzynarodowa	nie	obejmuje	wyników	prowincji	Kanady.

W	części	dotyczącej	zmian	dane	dla	Ontario	dotyczą	jedynie	szkół	
publicznych.

Ý	Procent	w	2006	r.	istotnie	wyższy	
	Procent	w	2006	r.	istotnie	niższy
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  Luksemburg 49 (0.7) 559 (1.3) 556 (1.6) 3 (2.0)
  Hiszpania 49 (1.1) 515 (2.6) 511 (3.1) 4 (2.8)
  Belgia (francuska) 50 (0.7) 502 (2.8) 497 (2.9) 5 (2.3)
  Węgry 50 (0.9) 554 (3.6) 548 (2.9) 5 (2.6)

†2a Belgia (flamandzka) 50 (0.9) 550 (2.3) 544 (2.4) 6 (2.5)
  Włochy 48 (0.8) 555 (3.3) 548 (3.3) 7 (2.9)
† Niderlandy 51 (0.8) 551 (2.0) 543 (1.6) 7 (2.2)
  Niemcy 49 (0.7) 551 (2.5) 544 (2.5) 7 (2.6)

2a Kanada, Alberta 48 (0.8) 564 (2.4) 556 (2.7) 8 (1.9)
2a Kanada, Kolumbia Br. 50 (0.8) 562 (2.9) 554 (3.1) 9 (3.0)

  Austria 49 (0.7) 543 (2.3) 533 (2.6) 10 (2.3)
†2a Stany Zjednoczone 51 (0.7) 545 (3.3) 535 (4.4) 10 (3.2)

  Hong Kong 49 (1.3) 569 (2.5) 559 (2.8) 10 (2.5)
  Francja 48 (0.7) 527 (2.4) 516 (2.4) 11 (2.5)
  Słowacja 49 (0.8) 537 (2.7) 525 (3.3) 11 (2.5)
  Kanada, Quebec 49 (1.0) 539 (2.7) 527 (3.5) 13 (3.0)

2a Kanada, Ontario 49 (1.1) 562 (3.3) 549 (3.3) 13 (3.8)
  Tajpej 48 (0.5) 542 (2.2) 529 (2.3) 13 (1.9)

2a Dania 52 (0.9) 553 (2.8) 539 (2.7) 14 (3.2)
  Mołdowa 50 (1.0) 507 (3.1) 493 (3.5) 14 (2.5)
  Iran 46 (1.1) 429 (5.3) 414 (3.8) 14 (6.7)
  Rumunia 48 (1.0) 497 (5.0) 483 (5.7) 14 (4.2)

2b Izrael 48 (1.2) 520 (4.1) 506 (3.7) 15 (4.0)
2a Rosja 51 (0.9) 572 (3.9) 557 (3.4) 15 (2.9)

  Singapur 48 (0.6) 567 (3.1) 550 (3.3) 17 (2.9)
  POLSKA 51 (0.8) 528 (2.6) 511 (2.7) 17 (2.6)

2a Gruzja 48 (1.0) 480 (3.3) 463 (3.8) 17 (3.2)
  Maroko 47 (1.0) 332 (6.6) 314 (6.6) 18 (5.8)
  Szwecja 48 (1.1) 559 (2.6) 541 (2.6) 18 (2.5)
  Litwa 49 (0.9) 546 (2.0) 528 (2.0) 18 (2.2)
  Islandia 50 (0.9) 520 (1.7) 501 (1.9) 19 (2.5)
‡ Norwegia 49 (1.1) 508 (2.8) 489 (3.1) 19 (3.2)
  Anglia 50 (0.9) 549 (3.0) 530 (2.8) 19 (2.7)
  Słowenia 48 (0.7) 532 (2.1) 512 (2.7) 19 (2.5)
  Indonezja 49 (0.9) 415 (4.2) 395 (4.6) 20 (3.3)

2a Bułgaria 49 (1.0) 558 (4.4) 537 (5.0) 21 (3.8)
  Kanada, Nowa Szkocja 49 (0.7) 553 (2.5) 531 (2.8) 21 (3.2)
  Macedonia 49 (0.7) 453 (4.4) 432 (4.4) 21 (3.5)
† Szkocja 51 (0.9) 538 (3.6) 516 (3.1) 22 (3.8)
  Łotwa 48 (1.0) 553 (2.7) 530 (2.6) 23 (2.7)
  Nowa Zelandia 49 (0.9) 544 (2.2) 520 (2.9) 24 (3.1)
  Trinidad i Tobago 49 (1.7) 451 (4.9) 420 (6.0) 31 (5.6)
  Afryka Południowa 52 (0.6) 319 (6.3) 283 (5.5) 36 (4.6)
  Katar 50 (0.2) 372 (1.7) 335 (1.7) 37 (2.6)
  Kuwejt 50 (2.0) 364 (4.7) 297 (6.2) 67 (7.5)

  Średnia międzynarodowa 49 (0.2) 509 (0.6) 492 (0.6) 17 (0.5)

Ró nica
mi dzy
rednimi

Kraj
rednia wyników 

testowania

Dziewczynki

Odsetek rednia wyników 
testowania

Tabela 9. Ró nice wyników testowania dziewczynek i ch opców
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†	 Stopa	 udziału	 wylosowanych	 szkół	 w	 badaniu	 spełnia	 wymagania	
jedynie	po	włączeniu	zapasowych	szkół.

‡	 Stopa	udziału	wylosowanych	szkół	w	badaniu	niemal	spełnia	wymagania	
po	włączeniu	zapasowych	szkół.

2a		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	95%	populacji	krajowej.

2b		Operat	losowania	pokrywa	mniej	niż	80%	populacji	krajowej.

	 Średnie	wyników	zostały	zaokrąglone	do	najbliższej	 liczby	całkowitej.	
W	nawiasach	podano	błędy	standardowe.

	 Międzynarodowa	średnia	nie	obejmuje	wyników	prowincji	Kanady.

Ý Średnia	istotnie	większa	 
od	średniej	płci	przeciwnej
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Aneks 
Wybrane zadania testu i zasady  
oceniania odpowiedzi

Na następnych stronach Czytelnik znajdzie cztery zadania spośród 10 użytych w te-
ście PIRLS 2006. Antarktyda: kraina lodu to rozczłonkowany tekst informacyjny. 

Mała grudka gliny to tekst literacki wyróżniający się tym, że główna bohaterka nie 
jest człowiekiem. Po każdym tekście następują pytania, tak jak w oryginalnych zeszy-
tach testowych. Inaczej niż w zeszytach, poprawne odpowiedzi na pytania wymaga-
jące wyboru są oznaczone gwiazdką, a sposób oceniania krótkich odpowiedzi pisem-
nych jest opisany tuż za pytaniami. Dwa następne teksty: literacka Niesamowita noc 
i informacyjne W poszukiwaniu pożywienia pochodzą z kolorowego zeszytu Czytanki. 
W Czytankach nie było pytań po każdym tekście – po to, by przynajmniej na chwilę 
zatrzeć egzaminacyjny sens czytania. Pytania do obu tekstów wydrukowano w osob-
nym zeszycie. Przedrukowujemy go wraz z zasadami oceniania krótkich odpowiedzi 
pisemnych.

tania złożyły się odpowiedzi na 5 stwierdzeń, 
np.: „Czytam tylko wtedy, kiedy muszę”, „Lu-
bię dostawać książki w prezencie” czy wprost: 
„Lubię czytać”. Dane międzynarodowe wyglą-
dają zniechęcająco: pozytywna postawa wobec 
czytania okazuje się najbardziej rozpowszech-
niona w Iranie (77%), a następnie w Macedo-
nii (63%) i Rumunii (60%) – czyli w krajach 
znajdujących się pod kreską w rankingu ogól-
nym. Postawa negatywna jest najbardziej 
rozpowszechniona w krajach niderlandzkoję-

zycznych – Holandii i Belgii flamandzkiej (po 
16%), które mieszczą się w pierwszej ćwiart-
ce. Polskie dzieci ulokowały się w średniej 
międzynarodowej. Pozytywną postawę miało 
u nas 45% dzieci (na świecie 49%), neutralną 
45% (44%) i negatywną 10% (8%). W Polsce 
postawa wobec czytania jest silnie skorelowa-
na z wynikami testowania. Czas poświęcony 
przez rodziców i nauczycieli na budzenie en-
tuzjazmu wobec słowa pisanego nie wydaje 
się więc stracony.
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Antarktyda: kraina lodu

Przedstawiamy 
Antarktydę

Co to jest Antarktyda?

Antarktyda to kontynent leżący na 
południowym krańcu naszej planety. Jeśli 
poszukacie jej na globusie, zobaczycie, że  
jest na samym dole.

Antarktyda zajmuje jedną dziesiątą 
powierzchni Ziemi i jest pokryta warstwą 
lodu, która może mieć grubość 1500 metrów 
albo i więcej. W samym środku Antarktydy  
znajduje się Biegun Południowy.

Antarktyda to kontynent 
najzimniejszy, a także najbardziej 
suchy, najwyższy i najbardziej wietrzny. 
Bardzo niewielu ludzi mieszka tam 
przez cały rok. Naukowcy przebywają 
tam krótko, mieszkając w specjalnie 
zbudowanych stacjach badawczych.

Lato na Antarktydzie trwa od 
października do marca. W tym czasie 
bez przerwy panuje tam dzień. W zimie, 
od kwietnia do września, jest odwrotnie: 
Antarktydę przez sześć miesięcy okrywa 
nieustanna ciemność. 

Biegun Południowy

Mapa  Antarktydy
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Pogoda na Antarktydzie

Na Antarktydzie jest zimniej, niż 
moglibyście sobie wyobrazić – nawet 
w lecie! Najzimniejszą częścią 
Antarktydy jest Biegun Południowy. 
Średnia temperatura dla stycznia 
– czyli środka lata – wynosi minus 
28 stopni Celsjusza (zapisujemy to: 
–28˚C). Minus oznacza temperaturę 
poniżej temperatury zamarzania 
wody, która równa się 0˚C.

W zimie, od kwietnia do 
września, średnia temperatura na 
Biegunie Południowym może spadać nawet do –89˚C. Kiedy jest tak zimno, to 
wrząca woda z kubka podrzuconego w powietrze zamarza, zanim kubek zdąży 
upaść na lód. Czasami naukowcy muszą używać lodówki, żeby przechować zebrane 
próbki w cieple!

Pingwiny na Antarktydzie

Na Antarktydzie jest więcej pingwinów niż 
jakichkolwiek innych ptaków.

Pingwiny nie mogą latać, a swoich 
krótkich skrzydeł używają jako płetw do 
pływania. Są znakomitymi pływakami. Na 
lądzie człapią wyprostowane albo poruszają 
się krótkimi skokami.

Pingwiny mają bardzo dużo piór 
zachodzących jedne na drugie. Pióra, wraz 
z puchem pod spodem i grubą warstwą 
tłuszczu, chronią je przed zimnem, 
wiatrem i wodą. Żeby się dodatkowo 
ogrzać, pingwiny zbijają się w stada.
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List z Antarktydy

Sara Wheeler jest jedną z uczonych pracujących na 
Antarktydzie. Czytając jej list do bratanka Daniela, 
możecie dowiedzieć się więcej o jej przeżyciach na 
Antarktydzie.

Antarktyda, piątek 9 grudnia

Drogi Danielu! 

Oto list z Antarktydy, który obiecałam napisać, i fotografia. 
Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo jestem przejęta tym, że 
wreszcie tu jestem i chodzę śladami tylu sławnych odkrywców. 
Jest tu zupełnie inaczej niż w świecie, do którego przywykłam. 

Nie ma tu żadnego świeżego jedzenia ani supermarketów, więc 
musimy jeść suszoną żywność, konserwy i mrożonki (nie trzeba 
ich trzymać w zamrażalniku – wystarczy wystawić na dwór). 
Gotujemy na małych kuchenkach gazowych, co trwa o wiele 
dłużej niż gotowanie w domu. Wczoraj zrobiłam makaron z sosem 
pomidorowym i warzywami z puszki. Potem były suszone truskawki, 
które smakowały jak tektura.

Tęsknię za świeżymi jabłkami i pomarańczami. Szkoda, że nie 
możesz ich przysłać! 

Uściski – 
Sara
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Pytania Antarktyda: kraina lodu

 1.  Gdzie na globusie znajdziesz Antarktydę?

1

 2. Antarktyda jest najzimniejszym miejscem na Ziemi. Jakie inne 
rekordy należą do tego kontynentu? 

A Jest najbardziej suchy i najbardziej zachmurzony.

* B Jest najbardziej wilgotny i najbardziej wietrzny.

C Jest najbardziej wietrzny i najbardziej suchy.

D Jest najbardziej zachmurzony i najwyższy.

 3.  Która część Antarktydy jest najzimniejsza?

1
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 4. Pomyśl, czego dowiedzieliśmy się o Antarktydzie z tej czytanki. 
Dlaczego większość ludzi wybierających się na Antarktydę woli  
nie jechać tam między kwietniem a wrześniem? Podaj dwa powody. 

1 1.

1 2.

 5. Po co czytanka mówi nam, że „wrząca woda z kubka podrzuconego 
w powietrze zamarza, zanim kubek zdąży upaść na lód” ?

A Żeby ukazać, jak gorąca jest woda na Antarktydzie.

B Żeby powiedzieć, co się pije na Antarktydzie.

C Żeby przedstawić pracę uczonych na Antarktydzie.

* D Żeby ukazać, jak zimno jest na Antarktydzie.

 6.  Do czego, zgodnie z czytanką, pingwiny wykorzystują skrzydła?

A do latania

* B do pływania

C do chronienia piskląt przed chłodem

D do chodzenia w pozycji pionowej
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 7. Co chroni pingwiny na Antarktydzie przed zimnem? Podaj trzy 
przykłady.

1 1.

1 2.

1 3.

 8. Czego dowiedzieliśmy się z listu Sary o jedzeniu na Antarktydzie? 
Podaj dwa przykłady.

1 1.

1 2.

 9. Zastanów się, czy chciałabyś / chciałbyś pojechać na Antarktydę, czy 
nie. Uzasadnij swoją odpowiedź, wykorzystując informacje podane 
w obu tekstach: „Przedstawiamy Antarktydę” i „List z Antarktydy”.

2
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 10.  Która część czytanki mówi o tym, jak gruba jest pokrywa lodu na 
Antarktydzie?

* A „Co to jest Antarktyda?”

B „Pogoda na Antarktydzie”

C „Pingwiny na Antarktydzie”

D „List z Antarktydy”

 11. Ta czytanka składa się z dwóch tekstów:

• „Przedstawiamy Antarktydę”

• „List z Antarktydy”.

Każdy tekst inaczej podaje informacje o Antarktydzie. Który 
z tych dwóch sposobów podawania informacji uważasz za bardziej 
interesujący i dlaczego?

1
 

List Sary Wheeler zaadaptowany z: Sara Wheeler, Letters from Antarctica, 1997. Za pozwoleniem Hodder and Stoughton Ltd.  
Fotografia © Guillaume Dargaud.
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Antarktyda, pytanie 1.

Umiejętność: wyszukać w tekście informacje 
spełniające podane warunki

1 – Poprawna odpowiedź

Antarktyda jest na dole globusa lub na połu-
dniu Ziemi.

Antarktyda, pytanie 3.

Umiejętność: wyszukać w tekście informacje 
spełniające podane warunki

1 – Poprawna odpowiedź

Najzimniejszym miejscem jest Biegun Połu-
dniowy lub środkowa część kontynentu.

Antarktyda, pytanie 4.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

2 – Pełna odpowiedź

Mówi o wielkim zimnie i o ciągłej ciemności.

1 – Częściowa odpowiedź

Mówi o wielkim zimnie albo o ciągłej ciemności.

Antarktyda, pytanie 7.

Umiejętność: wyciągnąć bezpośrednie wnioski 
z przesłanek zawartych w tekście

3 – Pełna odpowiedź

Zawiera przynajmniej trzy powody (dosłowne 
lub sparafrazowane) z poniższych: •mają dużo 
piór zachodzących jedne na drugie •mają puch 
pod spodem •mają pióra (liczy się jako osobny 
powód, tylko gdy uczeń nie wymienił żadnego 
z powyższych) •mają grubą warstwę tłuszczu 
•zbijają się w stada.

2 – Częściowa odpowiedź 

Zawiera tylko dwa powody (dosłowne lub spa-
rafrazowane) z powyższych.

1 – Minimalna odpowiedź

Zawiera tylko jeden powód (dosłowny lub spa-
rafrazowany) z powyższych.

Antarktyda, pytanie 8.

Umiejętność: wyszukać w tekście informacje 
spełniające podane warunki

2 – Pełna odpowiedź

Zawiera przynajmniej dwa przykłady (dosłow-
ne lub sparafrazowane) z poniższych: •nie ma 
supermarketów •nie ma nic świeżego / jest 
tylko jedzenie z puszki, suszone lub mrożone 
(wystarczy jedno z tych określeń) •jedzenia 
nie trzeba trzymać w lodówce / można zosta-
wić na dworze • gotują na kuchenkach gazo-
wych •gotowanie trwa dłużej •jedzą kluski 
z pastą pomidorową i warzywami •truskawki 
smakują jak tektura •nie mają jabłek ani po-
marańczy •Sara nie lubi jedzenia na Antark-
tydzie / ono nie jest smaczne.

1 – Częściowa odpowiedź

Zawiera tylko jeden przykład (dosłowny lub 
sparafrazowany) z powyższych.

Antarktyda, pytanie 9.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

2 – Pełna odpowiedź

Zawiera osobistą opinię oraz uzasadnienie za 
pomocą dosłownych lub sparafrazowanych in-
formacji z obu tekstów.

„Przedstawiamy Antarktydę”: •bardzo zim-
no (liczy się jako informacja tylko z jednego 
tekstu, mimo że występuje w obu) •stała ciem-
ność •tam żyją pingwiny •tam mieszka mało 
ludzi •tam są uczeni / możliwość robienia do-
świadczeń

„List z Antarktydy”: •jedzenie (świeżość, 
konserwy, mrożonki, gotowanie, kupowanie) 
•bardzo zimno (liczy się jako informacja tylko 
z jednego tekstu, mimo że występuje w obu) 
•tam jeżdżą sławni odkrywcy

1 – Częściowa odpowiedź

Zawiera osobistą opinię oraz uzasadnienie za 
pomocą dosłownych lub sparafrazowanych in-
formacji z jednego tekstu.

Antarktyda, pytanie 11.

Umiejętność: zbadać i ocenić treść, język i 
układ tekstu

1 – Poprawna odpowiedź 

Zawiera osobistą opinię oraz uzasadnia ją za 
pomocą odniesień do treści, języka, tonacji 
uczuciowej lub formy graficznej przynajmniej 
jednego tekstu. 
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Mała grudka gliny
Diana Engel

Wysoko, w starej wieży, znajdował się warsztat garncarski. Cały był 
zastawiony baryłkami z kolorową polewą, kołami garncarskimi, 
piecami do wypalania i oczywiście gliną. Przy oknie stała duża 

drewniana beczka z ciężką pokrywą. W niej przechowywano glinę.
Na samym dnie, wciśnięta w kąt, leżała najstarsza grudka gliny. Ledwo 

pamiętała, kiedy ostatnio wzięto ją do ręki – było to dawno temu. Każdego 
dnia podnoszono ciężką pokrywę beczki. Do środka wsuwały się ręce 
i szybko chwytały kawałki gliny. Mała grudka gliny słyszała wesołe głosy 
ludzi zajętych swoją pracą.

„Kiedy przyjdzie moja kolej?” – zastanawiała się. Z każdym dniem 
spędzonym w ciemnej beczce mała grudka gliny traciła nadzieję.

Pewnego dnia do warsztatu przyszła duża grupa dzieci ze swoim 
nauczycielem. Wiele rąk sięgnęło do beczki z gliną. Małą grudkę wyjęto na końcu, 
ale była na zewnątrz!

„Oto moja wielka szansa!” – pomyślała, mrużąc oczy od światła.
Chłopiec położył grudkę gliny na kole garncarskim i zakręcił nim 

najszybciej, jak potrafił. „To jest przyjemne!” – pomyślała grudka. Chłopiec 
spróbował podciągnąć glinę ku górze na wirującym kole. Mała grudka była 
przejęta, czuła, że staje się czymś! Chłopiec zaczął kształtować miseczkę, ale 
szybko się poddał. Ugniótł glinę i utoczył z niej zgrabną kulę.

– Pora posprzątać! – powiedział nauczyciel. Cały warsztat wypełniły odgłosy 
ścierania, szorowania, mycia i suszenia. Wszędzie ściekała woda.

Chłopiec plasnął grudką gliny w kąt przy oknie i wybiegł, by dogonić 
kolegów. Po chwili warsztat opustoszał. Pokój był cichy i ciemny. Mała grudka 
gliny była przerażona. Tęskniła za wilgotną beczką. Co więcej – wiedziała, że 
grozi jej niebezpieczeństwo.

„To koniec!” – pomyślała. – „Teraz będę tu leżeć i schnąć, aż stanę się 
twarda jak skała!”

Leżała przy otwartym oknie, nie mogąc się poruszyć, i czuła, jak uchodzi 
z niej cała wilgoć. Za dnia prażyło słońce, w nocy wietrzyk wiał po pokoju i tak 
grudka stwardniała na kamień. Była tak twarda, że ledwo mogła myśleć. Czuła 
tylko, że nie ma już dla niej żadnej nadziei.



47

Jednak gdzieś w środku została jej 
jeszcze odrobina wilgoci i grudka za nic nie 
chciała jej stracić.

„Deszczu!” – pomyślała.
„Wody!” – westchnęła.
„Proszę” – wydusiła z głębi swej suchej, 

zrozpaczonej duszy.
Przepływający po niebie obłok zlitował 

się nad małą grudką gliny i stało się coś 
cudownego. Wielkie krople deszczu zaczęły 
padać przez otwarte okno prosto na grudkę. 
Padało całą noc, a rano glina była znów tak 
miękka jak kiedyś.

W warsztacie rozległy się głosy.
– Och, nie! – powiedziała kobieta. Była 

to garncarka, która często pracowała w tym 
warsztacie. – Ktoś zostawił otwarte okno na 
całą sobotę i niedzielę! Trzeba posprzątać ten 
bałagan. Możesz popracować z gliną, póki nie 
znajdę jakichś ścierek – powiedziała do swojej 
córki.

Dziewczynka zobaczyła grudkę gliny leżącą przy oknie.
– Ta grudka będzie w sam raz – powiedziała.
Chwilę potem ściskała ją i ugniatała, tworząc łagodne kształty. Pod jej 

palcami mała grudka czuła się jak w niebie.
Dziewczynka wiedziała, co robi, a jej ręce poruszały się zgodnie z planem. 

Mała grudka gliny czuła, że stopniowo przybiera 
kształt zaokrąglony, z wgłębieniem w środku. 
Jeszcze kilka pociągnięć i miała ucho.

– Mamo, mamo! – zawołała dziewczynka. 
– Zrobiłam filiżankę!

– Jest cudowna – powiedziała matka. 
– Postaw ją na półce, potem wypalimy ją w piecu. 
Będziesz mogła ją pokryć polewą w twoim 
ulubionym kolorze.
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Niedługo potem filiżankę można było zanieść do jej nowego domu. Teraz 
mieszka w kuchni na półce obok innych filiżanek, spodeczków i kubków. Wszystkie 
różnią się od siebie, a niektóre są naprawdę piękne.

– Śniadanie! – woła mama i stawia na stole filiżankę z gorącą czekoladą.
Dziewczynka podnosi ją ostrożnie. Jakże cieszy filiżankę jej nowy, delikatny 

kształt. Jak dobrze spełnia swoje zadanie.
Filiżanka jest dumna. „Nareszcie – nareszcie jestem czymś.”
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Pytania  Mała grudka gliny

 1. Ponumeruj poniższe zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń 
w opowiadaniu. Pierwsze zdanie ma już swój numer.

 
 Deszcz sprawił, że grudka gliny stała się wilgotna i miękka.

 Chłopiec próbował zrobić z grudki gliny miseczkę.

 Dziewczynka zrobiła z grudki gliny filiżankę.

 Grudka gliny wyschła.

 Grudka gliny leżała w beczce.

 2.  Dlaczego grudka gliny tak długo leżała w beczce?

1

 3.  O czym marzyła grudka gliny na początku opowiadania? 

1

1
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 4. Dlaczego grudka została wreszcie wyjęta z beczki?

* A Wszystkie inne grudki gliny były już wykorzystane.

B Leżała na samym wierzchu, na innych grudkach.

C Chłopiec wybrał tę grudkę, bo mu się bardzo spodobała.mu się bardzo spodobała.bardzo spodobała.

D Nauczyciel kazał chłopcu wziąć tę grudkę.

 5. Na czym polegało niedbalstwo chłopca?

A Zostawił glinę na kole garncarskim.

B Zakręcił kołem najszybciej, jak potrafił.

* C Zostawił glinę przy oknie.

D Ugniótł glinę i utoczył z niej kulę.

 6.  Chłopiec naraził grudkę glinę na niebezpieczeństwo. Na czym 
polegało to niebezpieczeństwo? 

1
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 7. Jak się czuła grudka gliny zaraz po wyjściu chłopca z warsztatu 
garncarskiego?

* A Była zadowolona.

B Była wystraszona.

C Była zła.

D Była dumna.

 8. Gdy grudka gliny leżała od dłuższego czasu koło okna, stało się coś 
cudownego. Co to było? Dlaczego było to takie cudowne dla grudki 
gliny?

2
 

 9. Które słowa w opowiadaniu mówią, że dziewczynka wiedziała,  
co chce zrobić z gliny?

A „Pod jej palcami mała grudka czuła się jak w niebie”

B „Dziewczynka zobaczyła grudkę gliny”

* C „Dziewczynka podnosi ją ostrożnie”

D „jej ręce poruszały się zgodnie z planem”
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 10. Napisz, co czuła mała grudka gliny na początku i na końcu 
opowiadania. Wyjaśnij, dlaczego jej uczucia się zmieniły?

3
 

 11. Dziewczynka jest ważną postacią w tym opowiadaniu. Wyjaśnij, 
dlaczego jest ważna dla przebiegu zdarzeń.

2
 

 12. Autor tego opowiadania pisze o grudce gliny tak, jakby była 
człowiekiem. Autor chce, żebyśmy sobie coś wyobrazili. Co?

A Jak to jest moknąć na deszczu.

* B Co mogłaby czuć grudka gliny.

C Jak wygląda praca w glinie.

D Jak się przeżywa robienie czegoś.
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 13. Jaka jest główna myśl tego opowiadania?

A Ludzi łatwo ugniatać i kształtować jak glinę. 

B Na świecie jest bardzo wiele nieszczęścia.

* C Największym szczęściem jest znaleźć swój cel.

D Garncarstwo to najlepszy sposób na czynienie dobra.
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Mała grudka gliny, pytanie 1.

Umiejętność: wyszukać w tekście informacje 
spełniające podane warunki

1 – Poprawna odpowiedź
Kolejność: 4 2 5 3 1

Mała grudka gliny, pytanie 2.

Umiejętność: wyciągnąć bezpośrednie wnioski 
z przesłanek zawartych w tekście

1 Poprawna odpowiedź

Mówi, że grudka była mniej dostępna niż inne 
grudki, ponieważ leżała na dnie lub była wciś-
nięta w kąt (wystarczy jedna z dwóch) lub 
inne grudki zawsze wybierano najpierw.

Mała grudka gliny, pytanie 3.

Umiejętność: wyciągnąć bezpośrednie wnioski 
z przesłanek zawartych w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że grudka chciała być użyta tak jak 
inne kawałki gliny w beczce (pragnienie do-
raźne) lub grudka marzyła o wyniku jej uży-
cia tak jak innych grudek – chciała się stać 
jakimś przedmiotem, służyć czemuś, mieć po-
czucie spełnienia (pragnienie finalne).

Mała grudka gliny, pytanie 6.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi o wyschnięciu lub stwardnieniu, lub 
śmierci (wystarczy jedno z trzech).

Mała grudka gliny, pytanie 8.

Umiejętność: wyszukać w tekście informacje 
spełniające podane warunki

2 – Pełna odpowiedź

Wymienia deszcz lub wilgoć, lub miękkość 
oraz wprowadza związek przyczynowy mię-
dzy deszczem a przywróceniem grudce wilgoci 
lub zapobieżeniem stwardnieniu.

1 – Częściowa odpowiedź

Wymienia deszcz lub wilgoć, lub miękkość 
oraz nie wprowadza związku przyczynowego 

między deszczem a przywróceniem grudce 
wilgoci lub zapobieżeniem stwardnieniu.

Mała grudka gliny, pytanie 10.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

3 – Pełna odpowiedź

Zawiera poprawny opis początkowego uczucia 
oraz poprawny opis końcowego uczucia, oraz 
wyjaśnienie, dlaczego uczucie końcowe było 
inne niż początkowe, odwołujące się do speł-
nienia lub użyteczności, lub piękna.

2 – Częściowa odpowiedź 

Zawiera poprawny opis początkowego uczucia 
oraz poprawny opis końcowego uczucia, oraz 
wyjaśnienie, dlaczego uczucie końcowe było 
inne niż początkowe, nieodwołujące się jdnak 
do spełnienia lub użyteczności, lub piękna.

Albo zawiera poprawny opis początkowego 
uczucia albo poprawny opis końcowego uczu-
cia (ale nie oba naraz) oraz sugestię, że uczu-
cia się zmieniły w związku ze spełnieniem lub 
użytecznością lub pięknem.

1 – Minimalna odpowiedź

Zawiera poprawny opis początkowego uczucia 
lub poprawny opis końcowego uczucia, ale nie 
zawiera sugestii, że uczucia się zmieniły.

Albo nie zawiera poprawnego opisu począt-
kowego uczucia ani końcowego uczucia, ale 
zawiera sugestię, że coś się zmieniło w związ-
ku ze spełnieniem lub użytecznością, lub pięk-
nem.

Mała grudka gliny, pytanie 11.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

2 – Pełna odpowiedź

Odpowiedź mówi, że dziewczynka była spraw-
czynią przemiany grudki w kierunku spełnie-
nia lub użyteczności, lub piękna.

1 – Częściowa odpowiedź

Odpowiedź mówi, że dziewczynka była spraw-
czynią przemiany grudki, ale nie mówi, że ta 
przemiana miała coś wspólnego ze spełnie-
niem lub użytecznością, lub pięknem.
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Niesamowita noc
Franz Hohler

Alina miała dziesięć lat, więc nawet na wpół śpiąca mogła 
znaleźć drogę ze swojego pokoju do łazienki. Drzwi 
do jej pokoju zwykle były uchylone, a nocna lampka 

w przedpokoju dawała dość światła, żeby przejść do łazienki 
obok stolika z telefonem.

Pewnej nocy, gdy Alina mijała stolik w drodze do łazienki, 
usłyszała coś, co brzmiało jak ciche syczenie. Ponieważ była na 
wpół śpiąca, nie zwróciła na to uwagi. Zresztą dźwięk dobiegał 
raczej z daleka. Dopiero gdy wracała do pokoju, zobaczyła, skąd 
dochodził. Pod stolikiem z telefonem leżał wielki stos starych 
gazet i czasopism. Ten stos zaczął się teraz poruszać. Stamtąd 
też dobiegał hałas.

Nagle stos zaczął się rozpadać na wszystkie strony. Gazety 
i czasopisma znalazły się na całej podłodze. Alina nie mogła 
uwierzyć własnym oczom, widząc, jak spod stolika wyłazi 
chrząkający i parskający krokodyl.
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Dziewczynka zastygła w miejscu. Oczami wielkimi jak 
spodki patrzyła, jak krokodyl wypełza spośród gazet i powoli 
rozgląda się po mieszkaniu. Wyglądał, jakby dopiero co wynurzył 
się z wody, bo cały nią ociekał. Gdziekolwiek stąpnął, dywan pod 
nim stawał się mokry.

Krokodyl poruszał łbem w przód i w tył, wydając głośny, 
syczący dźwięk. Alina z trudem przełknęła ślinę, patrząc na 
przerażająco długi rząd zębów w krokodylim pysku. Zwierzę 
powoli kołysało ogonem. Alina czytała w „Świecie Zwierząt”, 
że krokodyl uderza ogonem w wodę, gdy chce przepędzić albo 
zaatakować swoich wrogów.
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Wzrok dziewczynki padł na ostatni numer „Świata 
Zwierząt”, który wysunął się ze stosu i leżał u jej stóp. Doznała 
kolejnego wstrząsu. Przedtem na okładce czasopisma widniała 
fotografia wielkiego krokodyla na brzegu rzeki. Teraz brzeg był 
pusty!

Alina schyliła się i podniosła pismo. W tej chwili krokodyl 
machnął ogonem tak mocno, że rozbił stojący na podłodze wielki 
wazon ze słonecznikami. Kwiaty rozsypały się dookoła. Jednym 
skokiem Alina znalazła się w swojej sypialni. Zatrzasnęła drzwi 
i zastawiła je łóżkiem. Zbudowała barykadę, która uchroni ją 
przed krokodylem. Odetchnęła z ulgą.

Potem jednak zawahała się. A jeśli krokodyl jest po prostu 
głodny? Może trzeba mu dać coś do jedzenia, żeby sobie poszedł.

Alina znów spojrzała na czasopismo o zwierzętach. Jeśli 
krokodyl mógł się wydostać ze zdjęcia, to inne zwierzęta 
też mogłyby to zrobić. Szybko przekartkowała czasopismo 
i zatrzymała się na stadzie flamingów na bagnach dżungli. 
„W sam raz – pomyślała. – Wyglądają jak tort urodzinowy dla 
krokodyli”.

Nagle rozległ się głośny trzask i koniec krokodylego ogona 
wsunął się przez pękające drzwi. Alina szybko zbliżyła zdjęcie 
z flamingami do dziury w drzwiach i zawołała najgłośniej jak 
umiała: „Wynoście się z bagna! Sio! Sio!” Potem wrzuciła 
pismo przez dziurę do przedpokoju, klaskała w ręce, krzyczała 
i wrzeszczała.

W to, co stało się później, z trudem mogła uwierzyć. Cały 
przedpokój zapełnił się nagle skrzeczącymi flamingami, które 
gwałtownie machały skrzydłami i biegały na swoich długich, 
chudych nogach. Alina widziała ptaka ze słonecznikiem 
w dziobie i drugiego, porywającego kapelusz mamy z wieszaka. 
Zobaczyła też flaminga znikającego w krokodylej paszczy. Gad 
połknął go w dwóch kęsach i prędko zabrał się do następnego, 
tego ze słonecznikiem w dziobie.
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Po dwóch porcjach flaminga krokodyl sprawiał wrażenie 
najedzonego. Zadowolony położył się na środku przedpokoju. 
Kiedy zamknął oczy i znieruchomiał, Alina cicho otworzyła drzwi i 
przemknęła do przedpokoju. Potem podsunęła okładkę czasopisma 
z pustym brzegiem rzeki pod nos krokodyla.

– Proszę – szepnęła. – Proszę, wracaj do siebie.
Wśliznęła się z powrotem do sypialni i patrzyła przez 

dziurę w drzwiach. 
Zobaczyła, że 
krokodyl wrócił na 
okładkę.

Teraz ostrożnie 
weszła do salonu, 
gdzie flamingi 
tłoczyły się wokół 
kanapy i stały 
na telewizorze. 
Otworzyła pismo 
na stronie z pustym 
obrazkiem.

– Dziękuję wam 
– powiedziała – 
bardzo wam dziękuję. 
Możecie już wracać 
na wasze bagna.

Rankiem dziewczynce było bardzo trudno wyjaśnić rodzicom, 
skąd się wzięła ogromna mokra plama na podłodze i dlaczego 
drzwi są pęknięte. Nie przekonała ich opowieść o krokodylu, 
chociaż kapelusz mamy zniknął bez śladu.
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Zaadaptowane z: Franz Hohler, Eine Wilde Nacht in Der Große Zwerg und Andere Geschichten. Munchen 
2003, Germany, Deutscher Taschenbuch Verlag. Ilustracje copyright © 2003 by IEA. Podjęto starania w 
celu uzyskania zgody posiadaczy praw.
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Stonogi lubią miejsca wilgotnemiejsca wilgotnewilgotne 
i ciemne. Można je znaleźć pod 
kłodami drewna, pod stertami 
opadłych liści i w szczelinach 
murów.

W POSZUKIWANIU POŻYWIENIA

Oto trzy doświadczenia pokazujące, co jedzą małe stworzenia i jak szukają 
pożywienia. Najpierw musisz znaleźć mrówki, stonogi i dżdżownice. 
Obchodź się z nimi ostrożnie i pamiętaj, żeby po zakończeniu badań 
odnieść je tam, skąd zostały wzięte.

• Obserwuj ścieżkę mrówek

• Badaj stonogi

• Zrób terrarium dla dżdżownic

Gdzie znaleźć mr—wki, stonogi i dżdżownice

Stonoga

Mrówka

Dżdżownica

Dżdżownice żyją pod kamieniami, można 
je znaleźć w świeżo skopanej ziemi albo 
w pobliżu stert kompostu. Wychodzą na 
powierzchnię w nocy.

Ścieżki mrówek 
znajdziecie latem. Na 
jednym końcu będzie 
pożywienie, na drugim 
powinno znajdować się 
wejście do mrowiska.
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Obserwuj ścieżkę mr—wek
Mrówki żyją w mrowiskach. Kiedy jakaś mrówka znajdzie 

pożywienie, oznacza ścieżkę dla innych mrówek. 
Żeby wykonać to doświadczenie, musisz znaleźć mrowisko. 

Będą ci też potrzebne następujące materiały: kartka papieru, 
mały kawałek jabłka, garść ziemi.

1. Na kartce papieru połóż kawałek jabłka i umieść 
kartkę obok mrowiska. Zaczekaj, aż kilka mrówek 
znajdzie jabłko. Wszystkie mrówki będą podążać tą 
samą ścieżką.

2. Przesuń jabłko. Czy mrówki idą prosto do niego?

3.  Teraz posyp papier ziemią, tak żeby przysypać 
ścieżkę. Przez chwilę mrówki będą biegać dokoła. 
Czy utworzą nową ścieżkę?

Co się dzieje?
Nawet po przesunięciu pożywienia 
mrówki nadal idą starą ścieżką, dopóki 
nie powstanie nowa ścieżka.

Dlaczego?
Gdy mrówka znajdzie pożywienie, 
wytwarza specjalną substancję chemiczną, 
która zostawia ślad zapachowy. Inne 
mrówki z tego mrowiska wyczuwają ten 
zapach swoimi czułkami.
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Badaj stonogi
Stonogi mają wrażliwe czułki. Wykonaj pudełko, takie jak na 

rysunku, następnie zbierz do pojemnika sześć stonóg. Zaobserwuj, 
w jaki sposób stonogi znajdują drogę, kiedy znajdą się w pudełku.

Będą ci potrzebne: małe, puste pudełko z pokrywką, nożyczki, 
taśma klejąca i opadłe, wilgotne liście.

1. Z pokrywki wytnij trzy długie 
paski i zrób z nich korytarze 
jak na rysunku.

2. Wpuszczaj stonogi pojedynczo 
do korytarza. Kiedy dojdą do 
końca, jedne skręcą w lewo, 
a inne w prawo.

3. Połóż wilgotne liście po prawej 
stronie pudełka. Niech teraz 
stonogi znów przejdą przez 
pudełko. Którędy idą?

Korytarz powinien być 
dostatecznie szeroki dla 
stonogi.

Stonogi wyruszają 
stąd.

Paski tektury – nie 
zostawiaj szczelin  
między paskami  
a dnem.

Liście

Co się dzieje?
Stonogi będą skręcać w prawo, 
w kierunku pożywienia.

Dlaczego?
Stonogi potrafią wyczuć 
pożywienie czułkami. Używają 
ich, żeby znaleźć liście.
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Zr—b terrarium dla dżdżownic
Badanie dżdżownic jest trudne, ponieważ nie lubią światła. Jak 

tylko je wyczują, uciekają, próbując znaleźć ciemne miejsce. Żeby 
zobaczyć, jak dżdżownice żyją i odżywiają się, zrób terrarium, takie jak 
to na rysunku. Następnie znajdź dwie lub trzy dżdżownice i umieść je 
w terrarium.  Pamiętaj, żeby nie ciągnąć dżdżownic, bo można im zrobić 

Będą ci potrzebne:

•	 pudełko	po	butach

•	 taśma	klejąca

•	 długopis

•	 nożyczki

•	 duża	plastikowa	

butelka

•	 kubek	piasku

•	 3	kubki	wilgotnej,	

rozdrobnionej	ziemi

•	 cebula	i	ziemniak	

pokrojone	w	małą	

kostkę

krzywdę. Są one pokryte szczecinkami, 
dzięki którym mocno czepiają się 
ziemi.

1. Do pudełka po butach przyklej Do pudełka po butach przyklejDo pudełka po butach przyklej 
taśmą jeden brzeg jego pokrywki, 
żeby się otwierała jak drzwiczki. 
Zrób długopisem otwory na 
wierzchu pudełka, żeby wpuścić 
powietrze i światło do terrarium.

2. Odetnij górną część plastikowej Odetnij górną część plastikowejOdetnij górną część plastikowej 
butelki. Wypełnij butelkę luźno 
ułożonymi warstwami ziemi 
i piasku. Na powierzchni rozrzuć 
kawałki ziemniaka i cebuli.

3. Delikatnie włóż dżdżownice do Delikatnie włóż dżdżownice doDelikatnie włóż dżdżownice do 
środka, potem wstaw butelkę 
do pudełka i zamknij drzwiczki. 
Zostaw pudełko na cztery dni na 
dworze, w chłodnym i suchym 
miejscu.

4. Po czterech dniach wróć i obejrzyj Po czterech dniach wróć i obejrzyjPo czterech dniach wróć i obejrzyj 
terrarium. Co się zmieniło 
w ułożeniu piasku i ziemi?

Nie zapomnij: kiedy zakończysz 
doświadczenie, odnieś dżdżownice tam, 
skąd zostały wzięte.
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Pokrywka przyklejona taśmą do pudełka

Otwory

Cebula i ziemniak  
pokrojone w małą  
kostkę

5 cm wilgotnej  
ziemi

1 cm piasku  
pomiędzy  
warstwami ziemi

Co się dzieje?
Po czterech dniach warstwy piasku i ziemi 
będą wymieszane. 

Dlaczego?
Dżdżownice mieszają piasek z ziemią, gdy 
wychodzą na powierzchnię, aby żerować. 
Następnie drążą podziemne tunele, aby ukryć 
się przed światłem.

Animal watching, [w:] Usborne Big Book of Experiments. London 1996, Usborne Publishing Ltd. Podjęto starania w 
celu uzyskania zgody posiadaczy praw..
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Pytania Niesamowita noc 

 1. Co było pierwszym sygnałem, że dzieje się coś niezwykłego?

A Stos gazet zaczął się poruszać.

B Alina zobaczyła okładkę czasopisma.

C Drzwi do jej pokoju pękły.

* D Alina usłyszała syczenie.

 2. Skąd wyszedł krokodyl? 

A z łazienki

* B z okładki czasopisma

C spod łóżka 

D z pobliskiej rzeki

 3. Które słowa mówią, że Alina się przestraszyła? 

* A  „zastygła w miejscu”

B „nie mogła uwierzyć własnym oczom”

C „odetchnęła z ulgą”

D „brzmiało jak ciche syczenie”
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 4. Dlaczego Alina pomyślała, że krokodyl zamierza zaatakować? 

A Pokazał długi rząd zębów.

B Wydał głośny, syczący dźwięk.

C Zaczął chrząkać i parskać.

* D Kołysał ogonem.

 5. Ponumeruj poniższe zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń 
w opowiadaniu.   

Pierwsze zdanie ma już swój numer.

       Alina zobaczyła krokodyla.

       Krokodyl zjadł dwa flamingi.

       Alina próbowała wytłumaczyć rodzicom, skąd się wzięło 
 pęknięcie w drzwiach. 

  1   Alina szła do łazienki.

       Alina pobiegła do sypialni i zatrzasnęła drzwi.

 6. Dlaczego Alina wezwała flamingi?

1
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 7. Skąd się wzięło pęknięcie w drzwiach sypialni?

* A Drzwi przebił krokodyli ogon.

B W drzwi uderzył wielki wazon.

C Drzwi rozbił ostry dziób flaminga.

D W drzwi uderzyło łóżko.

 8. Do czego przydało się Alinie czasopismo? Podaj dwa przykłady.

1  1.

1 2.

 9. Co czuła Alina do flamingów na końcu opowiadania? 

A wyrzuty sumienia

B ostrożność

* C wdzięczność

D zniecierpliwienie
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 10. Wymień jedną rzecz, którą Alinie trudno było wyjaśnić rodzicom.

1

 11. To, co robiła Alina, mówi nam, jaka była. 
Napisz, jaka była Alina, i podaj dwa przykłady jej słów lub czynów, 
które o tym świadczą.

3
 

 12. Autor nie mówi nam, czy przygoda Aliny była tylko snem. 
 
Podaj jeden dowód na to, że to m—gł być sen.

1

  Podaj jeden dowód na to, że to mógł nie być sen.

1
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Niesamowita noc, pytanie 5.

Umiejętność: wyciągnąć bezpośrednie wnioski 
z przesłanek zawartych w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Kolejność 2 4 5 1 3

Niesamowita noc, pytanie 6.

Umiejętność: wyciągnąć bezpośrednie wnioski 
z przesłanek zawartych w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że flamingi miały być pokarmem dla 
krokodyla lub że flamingi miały uchronić 
Alinę przed krokodylem.

Niesamowita noc, pytanie 8.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

2 – Pełna odpowiedź

Podaje dwa z poniższych zastosowań czaso-
pisma: •dostarczyło wiedzy o zwierzętach 
• pozwoliło nakarmić krokodyla •pozwoliło 
pozbyć się zwierząt z domu.

1 – Częściowa odpowiedź

Podaje jedno zastosowanie czasopisma 
z powyższych.

Niesamowita noc, pytanie 10.

Umiejętność: znaleźć i odtworzyć podane 
wprost informacje

1 – Poprawna odpowiedź

Wymienia jedno z następujących: •mokra 
plama na podłodze •pęknięte drzwi •brak 
kapelusza matki •rozbita waza •rozsypane 
słoneczniki.

Niesamowita noc, pytanie 11.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

3 – Pełna odpowiedź

Podaje przynajmniej jedną cechę Aliny (np. 
mądra, bystra, szybka w myśleniu, pomysłowa, 
twórcza, umiejąca sobie radzić, przewidująca, 
lękliwa, wdzięczna) oraz dwa przykłady jej 
słów lub czynów, które świadczą o podanych 
cechach.

2 – Częściowa odpowiedź

Podaje przynajmniej jedną cechę Aliny oraz 
tylko jeden przykład jej słów lub czynów, które 
świadczą o tej cesze.

1 – Minimalna odpowiedź

Podaje przynajmniej jedną cechę Aliny oraz 
tylko jeden przykład jej słów lub czynów, które 
świadczą o tej cesze.

Albo podaje przynajmniej jedną cechę Aliny 
i ogólnikowy przykład jej słów lub czynów, 
które po dodatkowych wyjaśnieniach mogłyby 
świadczyć o tej cesze.

Albo nie podaje żadnej cechy Aliny i po-
daje jeden lub więcej przykładów jej słów lub 
czynów, które mogłyby świadczyć o jej chara-
kterze.

Niesamowita noc, pytanie  12.

Umiejętność: zbadać i ocenić treść, język 
i układ tekstu

2 – Pełna odpowiedź

Podaje argument z poniższej listy, że to mógł 
być sen, oraz argument z poniższej listy, że to 
nie mógł być sen.

Argumenty, że to mógł być sen
Była noc i Alina była na wpół śpiąca.
Dzikie zwierzęta nie zjawiają się domu.
Obrazki w czasopiśmie nie mogą ożyć.
Rodzice nic nie słyszeli.

Argumenty, że to mógł nie być sen
Rankiem nie było kapelusza jej mamy.
Drzwi były pęknięte.
Na dywanie była mokra plama. 
Stłuczona waza.
Słoneczniki leżały rozrzucone na podłodze.

1 – Częściowa odpowiedź

Podaje argument za snem z powyższej listy 
albo argument przeciw snu z powyższej listy.



72

Pytania W poszukiwaniu pożywienia

 1. Jaki jest główny cel tego tekstu?

* A opisać różne doświadczenia, które możesz wykonać

B podać informacje o ścieżkach mrówek

C opisać, jak wyglądają małe stworzenia

D wyjaśnić, co jedzą dżdżownice

 2. O czym musisz pamiętać, aby nie skrzywdzić małych stworzeń?

A żeby szukać ich pod skałami i kamieniami

B żeby wszystkiego dowiedzieć się o nich

C żeby zebrać ich jak najwięcej

* D żeby odnieść je tam, skąd zostały wzięte
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Pytania 3 ���� dotyczą doświadczenia z mr—wkami��� �� dotyczą doświadczenia z mr—wkami��� dotyczą doświadczenia z mr—wkami�

 3. W jakim celu należy położyć jabłko w pobliżu mrowiska?

A żeby zablokować ścieżkę mrówek

* B żeby mrówki utworzyły ścieżkę

C żeby zmylić mrówki

D żeby mrówki biegały dokoła

 4. Jak mrówki z tego samego mrowiska trafiają do pożywienia, 
które znalazła jedna z mrówek?

A Obserwują pierwszą mrówkę i podążają za nią.

B Biegają dokoła, aż znajdą pożywienie.

* C Czują zapach zostawiony przez pierwszą mrówkę.

D Czują zapach pożywienia ułożonego na kartce.

 5. Dlaczego mrówki biegają dokoła, gdy posypiesz papier?

1
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Pytania 6 �� 9 dotyczą doświadczenia ze stonogami�

 6. Jak stonogi znajdują pożywienie?

A Wędrują wzdłuż korytarza.

* B Wyczuwają pokarm czułkami.

C Podążają śladem zapachowym.

D Widzą pożywienie w ciemności.

 7. Rysunek przy doświadczeniu ze stonogami pomaga zrozumieć, jak 
przeprowadzić to doświadczenie. W czym pomaga Ci ten rysunek?

2

 8. Dlaczego trzeba pozwolić stonogom wędrować korytarzem przed 
położeniem liści w pudełku?

A żeby zobaczyć, czy stonogi mogą się nauczyć labiryntu

* B żeby zobaczyć, co robią stonogi, gdy nie ma pożywienia

C żeby się przekonać, czy pudełko jest dobrze wykonane

D żeby zobaczyć, która stonoga skręci w prawo, a która w lewo
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 9. Odszukaj trzeci punkt doświadczenia ze stonogami. Co się stanie, 
jeśli przesuniesz wilgotne liście w lewy róg pudełka? 

1
 

 10. W czym jest podobny sposób znajdowania pożywienia przez mrówki 
i stonogi?

1

Pytania 11��13 dotyczą doświadczenia z dżdżownicami�

 11. Ponumeruj poniższe zdania zgodnie z opisem doświadczenia 
z dżdżownicami. Pierwsze zdanie ma już swój numer.

   Wstaw butelkę do pudełka po butach.

 1  Zrób otwory na wierzchu pudełka po butach.

   Włóż do środka dżdżownice.

   Połóż kawałki ziemniaka i cebuli.

   Wypełnij butelkę ziemią i piaskiem.
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 12. Wyjaśnij, dlaczego ziemia i piasek w terrarium powinny być ułożone 
warstwami.

1

	 13. Wyjaśnij, dlaczego na powierzchni ziemi w terrarium należy ułożyć 
kawałki cebuli i ziemniaka.

2
 

 14. W opisie każdego doświadczenia pytania: „Co się dzieje?” 
i „Dlaczego?” są w osobnych ramkach. Jaki cel mają te ramki? 

A Opisują kolejne etapy doświadczenia.

B Mówią, co jest potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia.

C Mówią, co zrobić, kiedy zakończysz doświadczenie.

* D Wyjaśniają to, co zaobserwowałaś / zaobserwowałeś.

 15. Które z trzech doświadczeń uważasz za najciekawsze? Uzasadnij 
odpowiedź, posługując się informacjami zawartymi w tekście.

2
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W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 5.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że mrówki biegają dokoła, bo zgubiły 
ścieżkę (i dlatego muszą zrobić nową) lub że 
mrówki szukają pożywienia.

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 7.

Umiejętność: zbadać i ocenić treść, język 
i układ tekstu

2 – Pełna odpowiedź

Wymienia składniki rysunku lub ich nie 
wymienia, ale mówi, że rysunek jest niezbędny, 
żeby wiedzieć, jak powinno wyglądać pudełko 
lub jak zrobić pudełko, lub jak rozmieścić 
składniki w pudełku.

1 – Częściowa odpowiedź

Wymienia składniki rysunku, ale nie mówi, 
w czym pomagają.

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 9.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że stonogi skręcą w lewo lub 
w drugą (odwrotną) stronę, lub ku liściom 
(pożywieniu).

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 10.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że zarówno mrówki, jak i stonogi 
posługują się czułkami, które wykrywają za-
pachy.

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 11.

Umiejętność: wyciągnąć bezpośrednie wnioski 
z przesłanek zawartych w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Kolejność 5 1 4 3 2

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 12.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że warstwy ziemi i piasku pozwolą 
zobaczyć skutek wędrówek dżdżownic.

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 13.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

1 – Poprawna odpowiedź

Mówi, że kawałki cebuli i ziemniaka to 
pożywienie, które ma przyciągnąć dżdżownice 
na powierzchnię.

W poszukiwaniu pożywienia, pytanie 15.

Umiejętność: powiązać i zinterpretować infor-
macje zawarte w tekście

2 – Pełna odpowiedź

Zawiera wybór doświadczenia oraz odnosi się 
wprost lub domyślnie do zawartych w tekście 
informacji swoistych dla tego doświadczenia.

1 – Częściowa odpowiedź

Zawiera wybór doświadczenia oraz odnosi 
się wprost lub domyślnie do zawartych w 
tekście informacji nieswoistych dla tego do-
świadczenia (takich, które mogłyby dotyczyć 
każdego z doświadczeń).
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