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Wprowadzenie 
 
Warszawa jest miastem niezwykłym 
i niniejszy raport pokazuje, że nie jest to 
slogan – przynajmniej jeśli chodzi 
o edukację. Na zamówienie Biura Edukacji 

m.st. Warszawy przeanalizowano w nim wyniki uczniów na podstawie danych z największego 
międzynarodowego badania umiejętności PISA przeprowadzanego przez OECD w kilkudziesięciu krajach. 
PISA pozwala na porównanie osiągnięć uczniów z Warszawy z piętnastolatkami uczącymi się w największych 
miastach niemal we wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata. Analizy opierają się na danych blisko 
tysiąca młodych warszawiaków, którzy wzięli udział w badaniu PISA w latach 2003–2015. Każdy z nich 
wypełnił dwugodzinny test, który szczegółowo mierzył wiedzę i umiejętności w zakresie czytania ze 
zrozumieniem, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Międzynarodowy zespół ekspertów 
pracujący dla OECD nad badaniem PISA gwarantuje rzetelność porównań międzynarodowych 
wykonywanych na zebranych danych, bowiem w badaniu wykorzystuje się najnowocześniejsze naukowe 
metody pomiaru umiejętności uczniów oraz przeprowadza drobiazgową kontrolę wypełnionych testów, 
transparentności danych i analizy wyników. 

Wyniki młodych warszawiaków pozytywnie zaskakują. W badaniu PISA piętnastolatki z Warszawy uzyskały 
wyniki należące do najwyższych na świecie. W porównaniu z metropoliami Unii Europejskiej Warszawa 
zajmuje pierwsze miejsce we wszystkich dziedzinach badania PISA. W porównaniu z całym światem 
warszawskie piętnastolatki uzyskały wyniki bliskie młodym Azjatom. 

Warszawa od dawna uzyskuje najlepsze wyniki w krajowych egzaminach zewnętrznych, dane PISA pozwalają 
ukazać je na tle innych światowych metropolii. Niniejszy raport po raz pierwszy pokazuje bogate dane 
porównawcze z uczniami z miast powyżej miliona mieszkańców z całego świata. Możemy przyjrzeć się nie 
tylko wynikom uczniów, lecz także różnicom w czasie nauki, motywacji, statusie społeczno-ekonomicznym 
rodzin, organizacji edukacji itp. Choć Warszawa wyróżnia się wysokimi zasobami rodzinnymi, które 
pozytywnie wpływają na wyniki uczniów, to nie jest to główny czynnik, który za nimi stoi. Ciekawych 
informacji dostarcza także analiza danych dotyczących dyscypliny w szkole, motywacji uczniów czy czasu 
nauczania, które świadczą o tym, że warszawskie szkoły lepiej rozwijają możliwości swoich uczniów. 

Opisane w raporcie różnice mogą stanowić podstawę budowania w stolicy polityki edukacyjnej opierającej 
się na badaniach, a nie na opiniach czy własnych doświadczeniach. Raport pokazuje jednak przede 
wszystkim, że młodzi warszawiacy należą do najlepiej wykształconych osób na świecie. Jest to kapitał, który 
trzeba wykorzystać, tworząc warunki do rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, a także dając 
możliwość współdecydowania o przyszłości mieszkańcom Warszawy, których wiedzy o świecie 
i umiejętności samodzielnego myślenia możemy w pełni zaufać. 
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Badanie PISA 
jako źródło danych 

do porównań 
międzynarodowych 

dla Warszawy 
 

2.1. Opis badania PISA i jego głównych założeń metodologicznych 

Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej 

Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy 

i umiejętności uczniów. Badanie jest prowadzone od 2000 roku i Polska uczestniczy w nim od pierwszej 

edycji. PISA jest realizowana przez konsorcjum zarządzane przez OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Przy planowaniu i realizacji 

badania pracują eksperci z kilkudziesięciu krajów, wspierani przez międzynarodowe i krajowe ośrodki 

badawcze. Najważniejsze decyzje dotyczące zakresu i organizacji badania są podejmowane wspólnie przez 

przedstawicieli krajów OECD i są rezultatem szerokiego konsensusu co do tego, jakie umiejętności są 

kluczowe dla uczniów w XXI wieku oraz w jaki sposób powinny być mierzone i analizowane.  

Najważniejszą cechą badania PISA jest jego celowe oderwanie od programów nauczania. Badanie 

powtarzane jest co trzy lata i w każdej edycji obejmuje pomiar umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

matematycznych oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Dziedziny te wychodzą poza typowe 

zadania i zastosowania szkolnej wiedzy, do których uczniowie są przyzwyczajeni w placówkach edukacyjnych 

i w typowych testach egzaminacyjnych. W badaniu PISA nacisk został położony na praktyczne wykorzystanie 

wiedzy wyniesionej ze szkoły do rozwiązywania problemów, jakie napotykamy na co dzień w życiu 

prywatnym, społecznym i zawodowym. Istotne są zarówno umiejętności analizowania, rozumowania 

i skutecznego komunikowania się, jak i identyfikowania, interpretowania i rozwiązywania problemów 

w codziennych sytuacjach. W ostatnich latach badano także zastosowanie komputerów do rozwiązywania 

problemów z różnych dziedzin, bowiem badanie w coraz większej liczbie krajów realizowano na 

komputerach. W ostatniej edycji wszystkie kraje OECD przeprowadziły badanie wyłącznie na komputerach. 

W każdej edycji ocenie zostają poddane także dodatkowe dziedziny, na przykład w 2015 roku była to 

współpraca przy rozwiązywaniu problemów (niestety Polska nie uczestniczyła w tym dodatkowym badaniu). 

Program oceny umiejętności obejmuje piętnastolatków, niezależnie od tego, w jakich placówkach uczą się 

w chwili przystąpienia do badania. W przypadku Polski od 2003 roku są to głównie uczennice i uczniowie 
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ostatnich klas gimnazjum. W 2018 roku także zbadano głównie gimnazjalistów (wyniki będą dostępne 

dopiero w 2019 roku). W Polsce badanie jest realizowane na wiosnę, a więc stanowi podsumowanie dwóch 

pierwszych etapów edukacji obowiązkowej. W 2000 roku w ramach PISA zostali jednak zbadani uczniowie 

pierwszych klas szkół średnich i podobnie w 2021 roku w badaniu będą uczestniczyć osoby rozpoczynające 

naukę na poziomie średnim. 

Eksperci międzynarodowi i krajowi dbają o to, aby próba wylosowana do badania PISA była w pełni 

reprezentatywna dla populacji piętnastolatków w danym kraju. Dopuszcza się jedynie wyłączenie z badania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać 

kwestionariusza badania PISA. Wykluczenia te są szczegółowo sprawdzane i nie mogą przekroczyć 

5% populacji uczniów w danym kraju. Podobnie, odpowiedni procent wylosowanych szkół i uczniów musi 

wziąć udział w badaniu, aby wyniki danego kraju zostały włączone do międzynarodowego raportu. 

Losowanie próby i stopień jej realizacji jest szczegółowo sprawdzany i w poprzednich edycjach PISA zdarzały 

się wykluczenia krajów nawet tak znaczących, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, właśnie ze 

względu na problemy wynikające z niewystarczającej realizacji próby losowej, która ograniczyła 

porównywalność wyników. Krajowe próby losowe uczniów liczą od około 4,5 do ponad 30 tysięcy uczniów 

w krajach, które raportują wyniki badania na poziomie regionów. W Polsce w edycji PISA 2015 udział wzięło 

4478 uczniów. Tak duże próby badawcze i skrupulatna kontrola ich reprezentatywności dla całej populacji 

uczniów powodują, że badanie PISA dostarcza precyzyjne dane do porównań międzynarodowych. 

Wyniki badania są raportowane na standaryzowanej skali o średniej 500 i odchyleniu standardowym 100. 

Skala badania była standaryzowana dla krajów OECD w tym roku, kiedy dana dziedzina badania pojawiła się 

jako główna po raz pierwszy. Tak więc średnia 500 punktów dla czytania ze zrozumieniem dotyczy krajów 

OECD w 2000 roku, średnia 500 dla matematyki dotyczy krajów OECD w 2003 roku, a średnia 500 dla nauk 

przyrodniczych dotyczy krajów OECD w 2006 roku. Obecnie punktem odniesienia do porównań 

międzynarodowych może być średnia dla krajów OECD uczestniczących w ostatnim badaniu, a więc 

w 2015 roku, które objęło 35 krajów.  

Każda edycja jest przygotowywana przez trzy lata, a międzynarodowe grupy eksperckie dbają o to, żeby 

narzędzia pomiarowe (testy, kwestionariusze, modele skalowania danych) opierały się na wysokich 

standardach naukowych zapewniających porównywalność wyników. Badanie jest przeprowadzane według 

identycznych procedur we wszystkich krajach. Każde pytanie do uczniów jest sprawdzane kilkukrotnie, także 

w ramach pilotażu z uczniami, aby wykluczyć pytania, które nie są neutralne pod względem kulturowym 

oraz wybrać zadania, które charakteryzuje najlepsza porównywalność między krajami oraz dobre cechy pod 

względem pomiaru psychometrycznego umiejętności uczniów. Szczegółowy opis dziedzin badanych 

w ramach PISA został zawarty w publicznie dostępnych raportach opisujących ramy analityczne, tzw. 

assessment framework (są to raporty dostępne przed badaniem, a następnie aktualizowane; np. dla edycji 

PISA 2015 jest to raport zatytułowany PISA 2015 Assessment and Analytical Framework). Szczegóły 

techniczne realizacji badania, skalowania i raportowania wyników są udokumentowane w raportach 

technicznych, tzw. technical reports, które publikowane są niedługo po ogłoszeniu wyników badania 

(np. PISA 2015 Technical Report). 

Dodatkową wartością badania PISA, poza wiarygodnym porównaniem poziomu umiejętności uczniów 

między krajami, jest dostarczenie informacji o opiniach, postawach uczniów oraz charakterystykach szkół 

i systemów edukacji. Oczywiście PISA jest badaniem przekrojowym, a więc jego wyniki zależą nie tylko od 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264281820-en.pdf?expires=1539694622&id=id&accname=guest&checksum=809A2CA2547E363ECCD117BB04F2DA25
http://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2015-technical-report-final.pdf
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jakości nauczania czy polityki edukacyjnej, lecz także – na przykład – od zasobów kulturowych każdego kraju. 

Inaczej mówiąc, wyniki PISA stanowią przede wszystkim materiał do porównań poziomu umiejętności 

uczniów, ale nie mogą być źródłem definitywnych opinii o tym, co wpływa na te wyniki. PISA jest jednak 

unikalnym źródłem informacji o metodach kształcenia, postawach uczniów i rozwiązaniach systemowych, 

które umożliwia porównanie systemów edukacji kilkudziesięciu krajów. Mimo ograniczeń takich porównań, 

wyniki badania tworzą zasób danych i wiedzy, który umożliwia wskazanie słabych i mocnych stron systemu 

edukacji w danym kraju, a mądrze wykorzystywany daje podstawę do podejmowania decyzji sprzyjających 

poprawie jakości nauczania. 

W edycji PISA 2015 udział wzięło łącznie ponad pół miliona uczniów z około 70 krajów. Jest to badanie, 

w którym uczestniczą wszystkie liczące się kraje rozwinięte i gospodarki świata. W edycji z 2018 roku udział 

wzięło około 80 krajów. Badanie PISA jest więc głównym narzędziem wykorzystywanym do 

międzynarodowych porównań poziomu wiedzy, umiejętności, postaw i opinii uczniów pod koniec 

obowiązkowego kształcenia powszechnego. 

 

2.2. Kluczowe umiejętności w badaniu PISA 

Dziedzina czytania ze zrozumieniem (ang. reading) jest związana z umiejętnościami obejmującymi 

rozumienie pisanych tekstów (w różnej formie i na różnych nośnikach), poddanie refleksji, wykorzystanie 

tekstów do różnych celów (np. pogłębienia wiedzy czy działania w życiu 

społecznym) oraz zaangażowanie czytelnika w niesione przez nie treści. Zadania 

sprawdzają umiejętność czytania w trzech obszarach: wyszukiwania informacji 

(uczeń ma za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, co w tekście 

zostało wyrażone wprost), interpretacji tekstu (wydobycia sensu, który wynika 

z całości wypowiedzi, dostrzeżenia nieoczywistych związków między częściami 

tekstu, wyciągnięcia wniosków dotyczących znaczeń wynikających ze sposobu 

wyrażenia przekazu) oraz refleksji i oceny (zestawienia informacji zawartych 

w tekście z wiedzą czerpaną z innych źródeł oraz posługiwania się zwięzłą i trafną argumentacją).  

Część matematyczna w PISA ma na celu pomiar umiejętności dotyczących 

zastosowania wiedzy i umiejętności matematycznych do rozwiązania 

różnorodnych problemów. Mierzy się zatem, czy uczniowie umieją rozumować 

matematycznie, a także czy potrafią skutecznie wykorzystywać pojęcia 

i procedury matematyczne do opisu, analizy i prognozowania różnych zjawisk. 

Nacisk w tej dziedzinie został położony na złożone zadania umożliwiające ocenę 

zdolności analitycznych uczniów oraz rozwiązywania 

problemów, które mają komponent matematyczny, ale odnoszą się do zadań 

napotykanych przez nas na co dzień w życiu i pracy zawodowej.  

W PISA umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych (ang. science) 

odnoszą się do zastosowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, 

chemii, fizyki) do twórczego rozwiązania problemów przedstawionych 

w różnych (nie tylko szkolnych) kontekstach. Osoba o wysokich umiejętnościach 



Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA 
 

 

 

8 

rozumowania w naukach przyrodniczych jest zdolna i chętna do zaangażowania się w dyskusję na tematy 

związane z nauką i technologią. W tej dziedzinie oceniana jest nie tylko wiedza z nauk przyrodniczych, ale 

przede wszystkim umiejętność analizowania faktów i rozumowania naukowego, które obejmuje wyjaśnianie 

zjawisk w sposób naukowy, planowanie i ocenę poprawności procedur badawczych oraz interpretowanie 

danych i dowodów naukowych. 

Szczegółowe informacje o badaniu PISA można znaleźć na stronach OECD pod adresem 

http://www.oecd.org/pisa. Polskie wyniki opisane są w raportach krajowych PISA przygotowanych 

w ostatnich latach przez Instytut Badań Edukacyjnych, a poprzednio przez zespół Instytutu Filozofii 

i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kompleksowe omówienie wyników polskich uczniów w badaniu PISA 

oraz innych badaniach międzynarodowych można znaleźć w raporcie Fundacji Naukowej Evidence Institute 

oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie 

w najnowszych badaniach międzynarodowych.  

 

2.3. Pomiar umiejętności i porównywalność wyników PISA 

Badanie PISA jest realizowane na reprezentatywnej próbie losowej. W pierwszym kroku losuje się szkoły, 

w drugim zaś – uczniów tych szkół. Dobór odbywa się na podstawie wcześniej przygotowanych list 

wszystkich szkół i uczniów w całym kraju. Odmowy wzięcia udziału w badaniu są rzadkie i ściśle 

monitorowane. W 2015 roku w Polsce badanie PISA udało się przeprowadzić wśród 98% uczniów 

wylosowanych do badania. 

Do 2012 roku w Polsce badanie było przeprowadzane z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy. 

W 2015 roku badanie po raz pierwszy odbyło się wyłącznie na komputerach. Każdy uczeń rozwiązywał 

zestaw zadań służących do diagnozy umiejętności przewidziany na dwie godziny oraz przez 35 minut 

wypełniał kwestionariusz. W badaniu uwzględniono zadania wymagające udzielenia własnej odpowiedzi 

(tzw. zadania otwarte) oraz zadania z odpowiedziami do wyboru (tzw. zadania zamknięte). Zadania 

pogrupowane były w „wiązki”, które obejmowały jedną tematykę związaną z realnymi sytuacjami. 

Wyniki każdej edycji są porównywalne z wcześniejszymi edycjami badania PISA dzięki zadaniom-kotwicom 

(zadania powtarzane w każdej edycji badania). W każdym cyklu są mierzone trzy główne dziedziny badania, 

ale jedna z nich jest dziedziną dominującą. W 2015 najwięcej zadań dotyczyło rozumowania w naukach 

przyrodniczych, podobnie jak w 2006 roku. W 2012 roku najwięcej uwagi poświęcono matematyce, 

podobnie jak w 2003 roku. W latach 2000 i 2009 natomiast najwięcej zadań dotyczyło czytania ze 

zrozumieniem, podobnie jak w tegorocznej edycji PISA 2018. 

Oprócz zestawu zadań uczniowie proszeni są o udzielenie odpowiedzi w kwestionariuszu. Obejmuje on 

informacje o postawach wobec uczenia się, codziennym funkcjonowaniu, rodzinie, a także o szkolnych 

i edukacyjnych doświadczeniach uczniów. Dodatkowo w niektórych krajach (także w Polsce) uczniowie 

wypełniają krótką ankietę zbierającą informacje na temat znajomości oraz wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, a także sposobu przygotowywania się do przyszłej kariery edukacyjno-

zawodowej. W każdej szkole wylosowanej do badania dyrektorzy wypełniają osobny kwestionariusz, który 

zawiera informacje o systemie edukacji i środowisku uczenia się. 

 

http://www.oecd.org/pisa
https://www.evidenceinstitute.pl/wp-content/uploads/2017/06/20170605-Szkolne-talenty-Europy-u-progu-zmian-raport-EI-ZNP-maj-2017-zab.pdf
https://www.evidenceinstitute.pl/wp-content/uploads/2017/06/20170605-Szkolne-talenty-Europy-u-progu-zmian-raport-EI-ZNP-maj-2017-zab.pdf
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2.4. Próba badawcza w Polsce i uwagi metodologiczne dotyczące oceny umiejętności 
warszawskich uczniów na podstawie badania PISA 

W 2015 roku w Polsce wylosowano do badania 4478 uczniów (w tym 4466 gimnazjalistów) ze 

160 gimnazjów i 9 szkół ponadgimnazjalnych, którzy reprezentowali około 350 polskich piętnastolatków. 

Z populacji wyłączeni zostali uczniowie szkół specjalnych i uczniowie niemogący przystąpić do testu ze 

względu na niepełnosprawność lub niewystarczającą znajomość języka polskiego. W większości krajów 

badanie zostało przeprowadzone na wiosnę; w Polsce zrealizowano je w marcu 2015 roku. Podobne 

wielkości prób w Polsce oraz terminy badania obowiązywały w większości edycji PISA. Przeciętnie w badaniu 

PISA warszawscy uczniowie stanowili około 4% krajowej próby. 

Badanie jest w pełni anonimowe, ale na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez dyrektora szkoły 

można określić wielkość miejscowości, w jakiej znajduje się każda szkoła. Jedną z pięciu kategorii wielkości 

miejscowości jest „miasto powyżej 1 miliona mieszkańców”. W Polsce tylko Warszawa spełnia to kryterium. 

Dzięki temu z danych można wyodrębnić warszawskie szkoły, których w każdej edycji do badania PISA losuje 

się kilka. Analizując dane z jednej edycji, trudno określić poziom umiejętności warszawskich uczniów, 

bowiem nawet losowo wybrane szkoły stanowią zbyt małą próbę badawczą do porównań. Jednak Polska 

wzięła udział już w sześciu edycjach PISA i w sumie w badaniu uczestniczyło kilkadziesiąt warszawskich szkół 

oraz ponad tysiąc uczniów. To stanowi wystarczająco dużą próbę do analiz, choć oczywiście wymagającą 

zachowania ostrożności i odpowiedniego posługiwania się testami statystycznymi odzwierciedlającymi 

wielkość dostępnej próby uczniów i szkół. Dzięki takim procedurom możemy uniknąć błędnego 

wnioskowania o niewielkich różnicach w wynikach, które ze względu na liczebność próby mogą mieć 

charakter przypadkowy. 

W Tabeli 2.1 na następnej stronie przedstawiono wielkość dostępnej próby w badaniu PISA dla Polski 

(Warszawy) oraz innych krajów z danymi uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. Podsumowano 

dane dla ostatnich pięciu (2003–2015) oraz trzech cykli badania (2009–2015) i będą one stanowiły podstawę 

analiz przedstawionych w niniejszym raporcie. Z naszych analiz zostały wyłączone dane PISA 2000 ze 

względu na to, że w przypadku Polski wyniki tej edycji odzwierciedlały słabości systemu szkolnego sprzed 

reformy 1999 roku, a dla Warszawy – także wyniki uczniów szkół średnich spoza miasta. 

W głównych porównaniach uwzględniono kraje OECD oraz Unii Europejskiej, bowiem wydaje się, że to 

przede wszystkim ich wyniki powinny stanowić punkt odniesienia dla Polski i Warszawy. Dodatkowo 

przedstawiono porównania dla wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. Należy podkreślić, że 

informacja o wielkości miejscowości, w jakiej znajduje się szkoła, jest podawana przez dyrektora szkoły. 

W niektórych krajach oficjalna liczba mieszkańców największych miast jest niższa niż milion, jednak obszary 

aglomeracji obejmują ponad milion mieszkańców (np. Chorwacja, Irlandia lub Portugalia). Można 

przypuszczać, że różni dyrektorzy mogli w takich krajach różnie przypisać szkoły do klasy wielkości 

miejscowości. Dlatego też dane dla tych krajów należy traktować ostrożnie. Wydaje się, że w przypadku 

Warszawy takich wątpliwości dyrektorzy nie powinni mieć, bowiem obszar miasta (i samorządu, pod który 

szkoła podlega) został jednoznacznie zdefiniowany, a Warszawa ma liczbę mieszkańców znacznie 

przekraczającą milion. 

W niniejszym raporcie analizie poddano dane z wyżej wymienionych krajów, które łącznie zawierają blisko 

milion obserwacji dotyczących uczniów, w tym około 140 tysięcy obserwacji z metropolii z 26 krajów Unii 
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Europejskiej i OECD. Większość analiz zostanie przedstawiona na podstawie łącznych danych z trzech i pięciu 

cykli badania PISA. W wypadku Polski do dyspozycji mieliśmy łącznie ponad 23 tysięcy obserwacji, w tym 

dane blisko tysiąca uczniów ze szkół warszawskich. Jest to wystarczająco duża próba, aby wnioskować 

o wynikach warszawskich uczniów i porównywać je do uczniów z metropolii w innych krajach. 

 

Tabela 2.1. Liczba uczniów w próbie badawczej PISA z miast powyżej miliona mieszkańców oraz  
z pozostałych części kraju. Wybrane kraje Unii Europejskiej i OECD. 

Kraj 

Łącznie w PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 Łącznie w PISA 2009, 2012, 2015 

Miasta powyżej  
miliona mieszkańców Reszta kraju 

Miasta powyżej  
miliona mieszkańców Reszta kraju 

Australia 23 491 46 492 14 073 29 189 

Austria 4 560 23 316 3 001 15 351 

Belgia 2 700 32 845 2 016 24 733 

Bułgaria 3 116 17 099 2 490 13 227 

Chile 5 044 14 534 5 044 14 534 

Chorwacja 2 224 13 792 1 194 9 609 

Czechy 2 616 27 921 1 731 16 554 

Dania 2 059 27 257 1 713 18 853 

Francja 818 9 903 818 9 903 

Grecja 3 282 21 844 1 978 13 648 

Hiszpania 3 559 84 772 2 394 55 542 

Irlandia 4 017 19 142 2 473 12 221 

Japonia 6 242 23 503 4 024 15 062 

Kanada 11 619 103 789 7 786 57 023 

Korea Południowa 12 282 13 941 7 099 8 504 

Meksyk 19 759 120 819 11 294 68 330 

Niemcy 1 777 24 258 835 15 649 

Nowa Zelandia 5 111 13 166 3 611 9 843 

Polska (Warszawa) 925 23 007 612 13 390 

Portugalia 1 127 27 935 588 18 757 

Rumunia 1 468 18 376 999 13 727 

Turcja 7 602 17 934 5 225 10 514 

Wielka Brytania 2 715 58 967 1 622 37 373 

Stany Zjednoczone 2 681 24 309 1 723 14 200 

Węgry 4 628 19 700 2 921 12 152 

Włochy 4 142 102 831 2 812 70 749 

Razem 139 564 931 452 90 076 598 637 

 

We wszystkich analizach zastosowano te same metody statystyczne, jakie są wykorzystywane 

w oryginalnych analizach i raportach OECD z badań PISA. Umiejętności uczniów oszacowano za pomocą 

tzw. plausible values, czyli pięciu zmiennych, których średnia wskazuje na poziom umiejętności szacowany 

dla każdego ucznia, a odchylenie standardowe takich oszacowań odzwierciedla błąd pomiaru. Dzięki 
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wykorzystaniu plausible values możliwe jest znacznie bardziej precyzyjne oszacowanie umiejętności 

uczniów na poziomie kraju czy miasta. Jest to też metodologia stosowana we wszystkich znaczących 

badaniach międzynarodowych, a także w monitorujących badaniach krajowych takich jak NAEP (National 

Assessment of Educational Progress) w Stanach Zjednoczonych. Więcej o metodach stosowanych w PISA 

i innych badaniach międzynarodowych można przeczytać w książce autorstwa Romana Dolaty, Macieja 

Jakubowskiego i Artura Pokropka (2013). Dla wyników z edycji PISA 2015 jest dostępnych 10 plausible 

values, jednak ze względu na potrzebę łącznej analizy z danymi z poprzednich cykli badania, w analizie 

wykorzystano jedynie pięć pierwszych plausible values. Z tego względu wyniki mogą nieznacznie odbiegać 

od oficjalnie podanych liczb w raportach OECD czy raporcie krajowym PISA, jednak różnice te są niewielkie 

i nieistotne z praktycznego punktu widzenia. Przykładowo, oszacowanie średnich wyników w czytaniu dla 

Polski w PISA 2015 z wykorzystaniem pięciu plausible values wynosi 505,5 punktu z błędem standardowym 

oszacowania 2,5 punktu, a obliczenia oparte na 10 plausible values wskazują wynik 505,7 punktu z błędem 

standardowym także 2,5 punktu. Nie są to różnice istotne z punktu widzenia analiz przedstawionych 

w niniejszym raporcie. 

Dla wszystkich wyników podanych w raporcie oszacowano błędy standardowe wynikające ze złożonego 

losowania próby do badania PISA (losowanie szkół, a następnie uczniów oparte o stratyfikację populacji 

szkół i uczniów). Błędy wynikające z losowego doboru próby oszacowano metodą wag replikacyjnych 

(metoda BRR), taką samą, jak stosowana w analizach OECD. Dodatkowo wystandaryzowano wszystkie wagi, 

aby sumowały się do tej samej liczby uczniów w każdym kraju i w każdym cyklu badania (tzw. senate 

weights), dzięki czemu informacja z każdego kraju i cyklu badania wpływa tak samo na wynik końcowy. Jest 

to także metoda identyczna do stosowanej w raportach OECD przy obliczaniu średniej wszystkich krajów 

OECD. Dane kontekstowe, a więc skale zbudowane na podstawie odpowiedzi uczniów na pytania 

kwestionariuszowe, wystandaryzowano osobno dla każdego cyklu badania i analizowanej grupy krajów. 

Umożliwia to ich porównanie między cyklami badania i łączną analizę z danych z kilku edycji. Należy 

zaznaczyć, że przyjęliśmy założenie, że w każdym cyklu badania mierzono te same konstrukty, mimo że 

pytania kwestionariuszowe ulegały zmianom między badaniami PISA. Szczegółowe dane wraz 

z oszacowaniem błędów standardowych i wynikami porównań kilku cykli badania zostały przedstawione 

w załącznikach raportu, podczas gdy główne wyniki są prezentowane w sposób ułatwiający lekturę raportu.  



3 
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w badaniu PISA 

 

 
3.1. Czytanie ze zrozumieniem 

Wyniki warszawskich uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem należą do najwyższych na świecie. Na 
wykresie 3.1 porównano wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców na podstawie danych PISA 
z ostatnich trzech edycji badania (2009, 2012, 2015). Wśród 26 krajów Unii Europejskiej i OECD, dla których 
możliwe jest takie porównanie, warszawscy uczniowie mają najwyższe średnie wyniki. Jedynie wyniki 
uczniów z metropolii Japonii, Korei Południowej i Kanady są bliskie wynikom polskich uczniów, 
a porównywalne pod względem statystycznym uzyskały jeszcze piętnastolatki z Francji i Portugalii1.  

 

Wykres 3.1 Średnie wyniki z czytania ze zrozumieniem wśród uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców.  
Na podstawie danych PISA z trzech edycji badania (2009, 2012, 2015) w wybranych krajach Unii Europejskiej i OECD.  

 

 

                                                            
1 Przedziały ufności dla wyników Japonii, Kanady, Korei Południowej, Francji i Portugalii pokrywają się z oszacowanym 

przedziałem ufności dla Warszawy. Wyniki punktowe dla Francji i Portugalii są niższe, ale przedziały ufności są relatywnie 
szerokie, co wynika z małej precyzji oszacowania związanego z dużym zróżnicowaniem wyników uczniów z metropolii w tych 
krajach (oraz brakiem danych z Francji dla 2009 roku). 
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Wykres 3.2 pokazuje różnicę w wynikach uczniów uczących się w metropoliach i pozostałych częściach 
danego kraju. Pozytywny wynik pokazuje przewagę uczniów z metropolii. Różnice te są największe 
w Bułgarii, ale Polska znalazła się na drugim miejscu. Pokazuje to, że wyniki warszawskich uczniów znacząco 
odstają od reszty kraju i jest to różnica większa niż w większości krajów OECD. W Polsce różnica na podstawie 
wyników z trzech ostatnich edycji badania PISA wyniosła około 45 punktów. Przyjmując za OECD, że różnica 
w zakresie 30–40 punktów przeciętnie odpowiada umiejętnościom nabywanym w ciągu jednego roku nauki, 
to uczniów warszawskich gimnazjów dzieli od reszty kraju różnica wyższa niż przeciętny efekt jednego roku 
nauczania. Należy zauważyć, że te różnice są największe w krajach Europy Wschodniej (Bułgaria, Polska, 
Czechy, Rumunia, Węgry), tymczasem w niektórych krajach rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Belgia) to 
uczniowie metropolii mają niższe wyniki niż pozostali. Świadczy to o tym, że Warszawa, podobnie jak inne 
duże miasta naszego regionu, gromadzi uczniów o wyższym poziomie umiejętności, co niewątpliwie stanowi 
istotny czynnik rozwoju Warszawy i innych dużych miast regionu. 

 

Wykres 3.2. Różnice wyników uczniów z metropolii i pozostałych części kraju w czytaniu ze zrozumieniem. 

  

Oszacowania dokonano modelem regresji liniowej wyników uczniów z uwzględnieniem indeksu ESCS, który mierzy status rodziny ucznia związany 
z wykształceniem i zawodem rodziców oraz zasobami materialnymi, kulturowymi oraz edukacyjnymi rodzin. Dodatkowo w regresji uwzględniono 
zmienną oznaczającą uczniów z rodzin imigranckich. Wykres przedstawia średnie reszty z regresji oszacowane osobno dla każdej plausible value z modelu 
wspólnego dla wszystkich krajów, jednak ważąc dane w taki sposób, aby liczba obserwacji z każdego kraju i z każdego cyklu badania była taka sama.
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Wyniki uczniów z dużych miast zależą zarówno od jakości nauczania, jak i czynników związanych ze statusem 
społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów, który w krajach takich jak Polska jest znacząco wyższy w dużych 
miastach. Uczniowie mogą więc uzyskiwać wyższe rezultaty nie tylko ze względu na wysoką jakość 
nauczania, ale także na to, że dom rodzinny gwarantuje im lepsze zasoby edukacyjne, kulturowe 
i materialne. Dodatkowo w wielu krajach rozwiniętych, a więc w krajach OECD, duże miasta skupiają rodziny 
imigrantów, którzy ze względu na niższe zasoby, różnice kulturowe i językowe, mogą uzyskiwać niższe wyniki 
w testach umiejętności. Warszawa jest miastem, którego mieszkańcy mają wyższy poziom wykształcenia, 
ale także wyższe zasoby materialne i kulturowe. Warszawa też jest miastem wielokulturowym, jednak liczba 
uczniów z rodzin imigranckich jest znacznie mniejsza niż w większości metropolii Europy Zachodniej czy 
Stanów Zjednoczonych. Z tego względu warto porównać wyniki warszawskich uczniów z wynikami uczniów 
z metropolii innych krajów po uwzględnieniu statusu społeczno-ekonomicznego rodzin oraz tego, czy uczeń 
pochodzi z rodziny imigranckiej. Na podstawie danych PISA oszacowano różnice w wynikach krajów po 
uwzględnieniu tych czynników. 

Wykres 3.3 pokazuje, że wyniki młodych warszawiaków są wyższe niż wyniki uczniów z metropolii w innych 
krajach, także gdy uwzględnimy status rodzin badanych uczniów. Ponownie liderami w tym zestawieniu są 
uczniowie z Japonii, Korei Południowej i Polski, a nieco niższe wyniki uzyskują młodzi mieszkańcy metropolii 
francuskich i kanadyjskich. Dane te pokazują, że wysokie wyniki warszawiaków w porównaniu z innymi 
metropoliami nie wynikają jedynie z różnic w zasobach rodzin i pochodzeniu.  

 

Wykres 3.3. Różnice w osiągnięciach w czytaniu ze zrozumieniem wśród uczniów z metropolii po uwzględnieniu statusu 
społeczno-ekonomicznego rodzin oraz wyników uczniów z rodzin imigranckich.  
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3.2. Matematyka 

Wyniki warszawskich uczniów w matematyce również należą do najwyższych na świecie. Na wykresie 3.4 
zostały porównane wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców na podstawie danych PISA z trzech 
cykli badania (2009, 2012, 2015). Wśród 26 krajów Unii Europejskiej i OECD, dla których możliwe było takie 
porównanie, warszawscy uczniowie zajęli drugie miejsce po Japonii. Wyniki Polski są porównywalne pod 
względem statystycznym zarówno z wynikami Japonii i Korei Południowej, jak i z wynikami Kanady, Czech, 
Niemiec, Francji i Portugalii2.  

 

Wykres 3.4. Średnie wyniki z matematyki wśród uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. Na podstawie danych 
PISA z trzech edycji badania (2009, 2012, 2015) w wybranych krajach Unii Europejskiej i OECD. 

 

 

 

                                                            
2 Niemcy, Francja i Portugalia mają wyniki punktowe niższe niż wyniki Polski, ale przedziały ufności pokrywają się głównie ze 
względu na małą precyzję oszacowania w tych krajach. 
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Wykres 3.5. pokazuje różnicę w wynikach uczniów uczących się w metropoliach i pozostałych częściach 
danego kraju. Wyniki warszawskich uczniów także tutaj odstają znacząco od reszty kraju i jest to różnica 
większa niż w większości krajów OECD. Podobnie duże różnice są tylko w Bułgarii i sięgają około 50 punktów 
na skali PISA, co jest równoważne połowie odchylenia standardowego, czy też umiejętnościom nabywanym 
przeciętnie w ciągu jednego, a nawet półtora roku nauki. Podobnie jak w czytaniu, te różnice są największe 
w krajach Europy Wschodniej (Bułgaria, Polska, Czechy, Węgry), a w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii czy Belgii to uczniowie metropolii mają niższe wyniki niż pozostali. 

 

Wykres 3.5. Różnice w wynikach wśród uczniów z metropolii i pozostałych części kraju w matematyce. 
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Wykres 3.6. prezentuje relatywne różnice w osiągnięciach matematycznych uczniów z metropolii po 
uwzględnieniu wpływu na wyniki czynników związanych ze statusem społeczno-ekonomicznym oraz 
zazwyczaj niższych rezultatów osiąganych przez dzieci imigrantów. I w tym wypadku wyniki warszawiaków 
plasują się bardzo wysoko, podobnie jak wyniki nastoletnich mieszkańców japońskich i koreańskich miast, 
co pokazuje, że te wysokie rezultaty nie są wyłącznie efektem różnic w zasobach rodzin żyjących w miastach. 

 

Wykres 3.6. Różnice w osiągnięciach matematycznych wśród uczniów z metropolii po uwzględnieniu statusu społeczno-
ekonomicznego rodzin oraz wyników uczniów z rodzin imigranckich.  

 

 

-50

-30

-10

10

30

50

70

 



Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA 
 

 

 

18 

3.3. Rozumowanie w naukach przyrodniczych 

Wykres 3.7 porównuje wyniki w tej dziedzinie wśród uczniów uczących się w miastach powyżej miliona 
mieszkańców na podstawie danych PISA z ostatnich trzech cykli badania (2009, 2012, 2015). Wśród 
26 krajów Unii Europejskiej i OECD, dla których możliwe było takie porównanie, warszawscy uczniowie 
zajmują drugie miejsce po Japonii. Wyniki młodych warszawiaków są porównywalne pod względem 
statystycznym także z wynikami piętnastolatków zamieszkujących metropolie Australii, Kanady, Czech, 
Niemiec, Francji, Korei Południowej i Portugalii.  

 

Wykres 3.7. Średnie wyniki z rozumowania w naukach przyrodniczych wśród uczniów z miast powyżej miliona 
mieszkańców. Na podstawie danych PISA z trzech edycji badania (2009, 2012, 2015) w wybranych krajach Unii 
Europejskiej i OECD. 
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Wykres 3.8 pokazuje różnicę w wynikach z rozumowania w naukach przyrodniczych między uczniami 
z metropolii i pozostałych części kraju. Wyniki warszawskich uczniów także tutaj odstają znacząco od reszty 
kraju i to znacznie bardziej niż w większości krajów OECD. Większe różnice są tylko w Bułgarii. Pod względem 
rozumowania w naukach przyrodniczych różnica między osiągnięciami piętnastoletnich warszawiaków 
a średnimi wynikami pozostałych polskich piętnastolatków jest bliska efektom jednego roku nauczania. 
Podobnie jak w czytaniu i matematyce, tak dużą przewagę młodych mieszkańców metropolii obserwujemy 
głównie w krajach Europy Wschodniej (Bułgaria, Polska, Czechy, Węgry), za to w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii czy Belgii to uczniowie metropolii mają niższe wyniki niż pozostali.  

 

Wykres 3.8. Różnice w wynikach uczniów z metropolii i pozostałych części kraju w rozumowaniu w naukach przyrodniczych. 
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Wykres 3.9. prezentuje relatywne różnice w osiągnięciach w naukach przyrodniczych uczniów z metropolii 
po uwzględnieniu wpływu na wyniki statusu społeczno-ekonomicznego oraz, zazwyczaj niższych, wyników 
uczniów-imigrantów. Tutaj wyniki warszawiaków także plasują się bardzo wysoko, podobnie jak wyniki 
Japończyków oraz Koreańczyków i Francuzów z największych miast, co pokazuje, że te wysokie rezultaty nie 
są wyłącznie efektem różnic w zasobach rodzin, które zazwyczaj są wyższe w miastach. 

 

Wykres 3.9. Różnice w osiągnięciach w rozumowaniu w naukach przyrodniczych wśród uczniów z metropolii po 
uwzględnieniu statusu społeczno-ekonomicznego rodzin oraz wyników uczniów z rodzin imigranckich. 
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3.4. Dodatkowe dane o wynikach warszawskich uczniów w porównaniach 
międzynarodowych 

Wyniki warszawskich uczniów są dostępne dla wszystkich edycji badania PISA. Powyżej podano analizę 
wyników z trzech edycji, które zapewne są najbliższe obecnemu poziomowi warszawskich uczniów. Wykres 
3.10 przedstawia porównanie wyników omówionych powyżej z wynikami obliczonymi na większej próbie 
z pięciu edycji badania PISA (od 2003 do 2015 roku). W przypadku czytania ze zrozumieniem wyniki 
warszawiaków są bardzo zbliżone, niezależnie od próby wykorzystanej do oszacowania ich umiejętności. Dla 
matematyki oszacowania wyników warszawskich uczniów oparte na pięciu edycjach badania PISA są niższe, 
co wiąże się przede wszystkim ze znaczącą poprawą wyników z matematyki w całej Polsce – także 
w Warszawie – między 2003 a 2012 rokiem. W wypadku rozumowania w naukach przyrodniczych wyniki 
z pięciu edycji są nieco niższe, jednak różnica jest niewielka i bliska możliwym błędom oszacowania. 

 

Wykres 3.10. Porównanie wyników warszawskich uczniów na podstawie danych z trzech oraz pięciu edycji badania PISA, a 
także wyników egzaminu gimnazjalnego z 2006 roku przeniesionego na skalę PISA.  

 

 

Wyniki badania PISA można także porównać z wynikami egzaminu gimnazjalnego, o ile dysponuje się 
połączonymi bazami danych z badania PISA oraz egzaminów. Dla egzaminu gimnazjalnego z 2006 roku 
i badania PISA z tego samego roku dokonano takiego połączenia. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 
z 2006 roku dla całej Polski, przełożone na skalę badania PISA poprzez zastosowanie zaawansowanych 
metod psychometrycznych, zostały przedstawione w przytoczonej już książce Dolaty, Jakubowskiego 
i Pokropka (por. Tabela A3 w aneksie książki).  

Średnie dla Warszawy na skali PISA oszacowane na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego 
przedstawiono także na wykresie 3.10. Dla matematyki i nauk przyrodniczych są one niemal takie same jak 
wyniki uzyskane w PISA na przestrzeni pięciu cykli badania. W czytaniu wynik oparty na danych z egzaminów 
zewnętrznych jest nawet wyższy, ale statystycznie porównywalny z wynikiem oszacowanym w badaniu PISA.  
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Dane z egzaminów zostały oszacowane na podstawie wyników wszystkich warszawskich uczniów i stanowią 
potwierdzenie analiz danych PISA opierających się na znacznie liczniejszej próbie uczniów z całej Polski.  

Głównym ograniczeniem takiego porównania jest różnica między definicją dziedziny umiejętności 
i zadaniami w dziedzinach mierzonymi w PISA a zakresem pomiaru w przedmiotach poddawanych 
egzaminom. Różnice te oraz metodologię porównania opisano w załącznikach raportu. W tym miejscu warto 
zauważyć, że korelacja między dziedzinami umiejętności w badaniu PISA a częściami egzaminu 
gimnazjalnego była wysoka i na zbliżonym poziomie, co sugeruje, że mimo różnic w definicjach, zadaniach 
i celach pomiaru, badanie PISA i egzamin gimnazjalny podobnie szacują umiejętności uczniów. 

W raporcie skupiono się na analizie 26 krajów Unii Europejskiej i OECD, które wydają się najlepszym 
punktem odniesienia dla Warszawy. Jednak w badaniu PISA łącznie wzięło udział znacznie więcej krajów. 
W praktyce PISA obejmuje wszystkie rozwinięte gospodarki świata, a także kilka krajów rozwijających się. 
W badaniu biorą udział także regiony lub nawet same miasta, które chcą poddać swoich uczniów 
międzynarodowym porównaniom i na tym budować politykę edukacyjną. Kolejny wykres oraz tabele 
w załącznikach pokazują wyniki uczniów z miast z powyżej miliona mieszkańców ze wszystkich podmiotów, 
które wzięły udział jako odrębne jednostki w badaniach PISA 2009, 2012 oraz 2015. Oczywiście, także tym 
razem nałożono wymóg minimalnej wielkości próby: co najmniej 500 uczniów. Wyjaśnienia wymagają dane 
dla Chin. W latach 2009 i 2012 w PISA wzięła udział jedynie prowincja Szanghaj, uzyskawszy najwyższe 
wyniki. W PISA 2015 udział wzięły cztery prowincje: Pekin, Szanghaj, Guangdong i Jiangsu. Choć 
w prowincjach tych łącznie mieszka blisko 200 milionów ludzi, to nie jest to z pewnością reprezentatywna 
próba dla ludności Chin. W naszym porównaniu uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców 
uwzględnienie tych danych ma jednak sens, bowiem daje możliwość porównania wyników warszawiaków 
z wynikami uczniów z największych i najbardziej rozwiniętych chińskich miast, głównie Pekinu i Szanghaju. 

Na wykresie 3.11 porównano wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców dla wszystkich krajów 
i innych jednostek administracyjnych, które wzięły udział w PISA 2009, 2012 i 2015. Dla uproszczenia na 
wykresie pokazano łączne wyniki z trzech głównych dziedzin badania PISA, a więc średnią arytmetyczną 
z matematyki, czytania ze zrozumieniem i nauk przyrodniczych. Dokładne wyniki z każdej dziedziny są 
dostępne w tabelach w załączniku. Jak wspomniano, w porównaniu zostały uwzględnione jedynie te kraje, 
których łączna próba z trzech edycji PISA liczyła co najmniej 500 uczniów. 

Wykres 3.11 pokazuje, że najwyższe miejsca w łącznym rankingu z trzech edycji PISA zajmują nastolatki 
z dużych miast wymienionych powyżej czterech prowincji Chin (PSJG). Jednak młodzi warszawiacy zajmują 
trzecie miejsce obok innych azjatyckich tygrysów edukacji: Tajwanu, Japonii i Singapuru. Niewiele niższe 
wyniki mają uczniowie z Hongkongu oraz dużych miast z Wietnamu i Korei Południowej. Wysokie wyniki 
mają także mieszkańcy największych miast Kanady, Czech, Australii i Francji. 

Bardzo wysoką pozycję zajmują młodzi warszawiacy w czytaniu ze zrozumieniem. Nieco niższe są wyniki 
z matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Jednak w każdym przypadku, biorąc pod uwagę 
precyzje oszacowania, rezultaty warszawiaków są porównywalne z najlepszymi na świecie uczniami z Chin 
i innych krajów azjatyckich. W załączniku przedstawiono także porównanie wyników po uwzględnieniu 
różnic w statusie społeczno-ekonomicznym oraz imigranckim pochodzeniu rodzin uczniów. Wyniki te nie 
zmieniają znacząco pozycji młodych warszawiaków, które po uwzględnieniu precyzji oszacowania nadal 
plasują ich w ścisłej światowej czołówce. Wyniki te należy także interpretować ostrożnie ze względu na 
trudności w pomiarze i porównywaniu statusu rodzin z różnych kręgów kulturowych. Najbardziej rzetelne 
porównania dotyczą w tym przypadku uczniów z krajów o podobnej kulturze i strukturze społecznej, a więc 
dla Polski są to kraje europejskie. 
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Wykres 3.11. Wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców dla wszystkich krajów i jednostek z wystarczająco dużą 
próbą badawczą uczestniczących w badaniu PISA 2009, 2012 i 2015.  

Skrótem „Chiny (PSJG)” 
oznaczono dane dla 
czterech miast i prowincji 
biorących udział w 
badaniu PISA: Pekinu, 
Szanghaju, Jiangsu 
i Guangdong. 
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W naszej analizie brakuje wyników wielu krajów europejskich, takich jak Finlandia, Słowenia czy Estonia, które 
królują w rankingach badania PISA i z tego względu są uznawane za edukacyjne „gwiazdy”. Są to jednak kraje, 
w których nie ma miast o wielkości porównywalnej do Warszawy, a w przypadku Estonii cały kraj jest niewiele 
ludniejszy od naszej stolicy. Z drugiej strony, w krajach takich jak Holandia istnieją duże aglomeracje 
składające się z kilku miast, które można traktować jako jeden system miejski i porównywać z wynikami 
Warszawy. Dlatego poniżej porównano średnie wszystkich krajów Unii Europejskiej obliczonych populacji 
uczniów z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Z krajów Unii Europejskiej jedynie na Malcie nie ma tak 
dużych miejscowości i jako jedyny kraj nie została ona uwzględniona w porównaniu. Do porównania oprócz 
wyniku Polski dla uczniów z miejscowości liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców dodano także wynik dla 
samej Warszawy, aby ułatwić analizę i porównanie z poprzednio przedstawionymi danymi. 

Na wykresie 3.12 porównano wyniki Warszawy z wynikami uczniów z miejscowości liczących ponad 
100 tysięcy mieszkańców z całej Unii Europejskiej. Przedstawiono średnią arytmetyczną z czytania ze 
zrozumieniem, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Dokładne wyniki w każdej dziedzinie 
wraz z oszacowaniem precyzji pomiaru przedstawiono w załącznikach.  

Wyniki pokazują wysoką pozycję młodych warszawiaków w porównaniu do wszystkich uczniów z obszarów 
miejskich krajów Unii Europejskiej. Warszawskie piętnastolatki uzyskały wyniki punktowo wyższe niż 
uczniowie z miast przekraczających 100 tysięcy mieszkańców z Finlandii czy Estonii, choć biorąc pod uwagę 
precyzję oszacowania, rezultaty te są porównywalne. Co ciekawe, łączny wynik warszawiaków i innych 
piętnastolatków z polskich miast liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców także plasuje nas bardzo wysoko 
– porównywalnie do wyników Finlandii i Estonii. Można więc powiedzieć, że choć warszawiacy są 
zdecydowanymi liderami w Unii, to do czołówki należą też uczniowie z innych dużych miast w Polsce.  

 

Wykres 3.12. Porównanie wyników warszawiaków z wynikami uczniów z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców z krajów 
Unii Europejskiej. 
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3.5. Zróżnicowanie wyników warszawskich uczniów w porównaniu z uczniami 
światowych metropolii 
 

Średnie wyniki potrafią skrywać znaczne różnice między poziomami osiągnięć uczniów. Dwa modele 
edukacji (ogólnokrajowy, miejski) mogą mieć ten sam średni wynik, jednak w jednym różnica między 
najlepszymi a najsłabszymi uczniami może być znacznie większa niż w drugim. Kraje mogą też różnić się 
średnim wynikiem, ale wyniki uczniów najsłabszych lub najlepszych mogą być takie same, przy czym 
najczęściej kraje różnią się tym, czy potrafią zadbać o wyniki najsłabszych uczniów czy też nie. Zazwyczaj 
różnice wewnątrz krajów są znacznie większe niż różnice między krajami. Skupiając się na rankingach, często 
nie zauważamy tego, co w danym systemie edukacji jest najważniejsze: czy średni wynik odzwierciedla 
poziom większości uczniów, czy też ukrywa znaczące różnice między uczniami. 

Jednym z „odkryć” badania PISA jest to, że kraje, które mają wysokie wyniki, są też zazwyczaj krajami 
o niewielkich nierównościach. W edukacji liczy się wynik każdego ucznia, nie tylko najlepszych, dlatego 
najwyżej cenione są systemy oświaty, które potrafią uzyskiwać dobre średnie rezultaty, a jednocześnie 
utrzymywać niewielkie różnice między wynikami uczniów. Wśród krajów z miastami powyżej miliona 
mieszkańców, analizowanych w tym raporcie, Korea Południowa i Kanada wyróżniają się zarówno wysokimi 
średnimi wynikami, jak i niewielkim zróżnicowaniem. Dania, Polska i Francja mają podobne średnie wyniku 
w czytaniu ze zrozumieniem, ale w Danii różnice należą do jednych z najmniejszych, w Polsce są bliskie 
przeciętnej, a we Francji należą do największych. W tym podrozdziale przyjrzymy się zróżnicowaniu wyników 
uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców oraz różnicom w poziomie wyników uczniów najsłabszych 
i najlepszych. 

Na wykresie 3.13 przedstawiono zróżnicowanie wyników uczniów (odchylenie standardowe) oszacowane 
dla uczniów z miast powyżej miliona osobno dla Polski (Warszawy) oraz dla pozostałych 25 krajów Unii 
Europejskiej i OECD, które stanowiły punkt odniesienia dla głównych wyników przedstawionych w tym 
raporcie. Tym razem skorzystano z danych z pięciu cykli badania, żeby zwiększyć próbę badawczą, bowiem 
szacowanie zróżnicowania uczniów jest bardziej wymagające niż szacowanie średnich. Szczegółowe wyniki 
przedstawiono w tabelach znajdujących się w załącznikach raportu.  

Wykres 3.13 pokazuje, że zróżnicowanie wyników uczniów w miastach powyżej miliona mieszkańców jest 
w Polsce (Warszawie) znacznie mniejsze. Średnie odchylenie standardowe wyników uczniów dla 
pozostałych krajów bliskie jest 100, a więc średniej dla krajów OECD i wszystkich uczniów. W przypadku 
Warszawy odchylenie standardowe jest najmniejsze w czytaniu ze zrozumieniem, w którym mamy też 
najlepsze średnie wyniki. Inaczej mówiąc, w czytaniu młodzi warszawiacy mają najlepsze średnie wyniki 
wśród uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców, a jednocześnie zróżnicowanie w tej dziedzinie 
umiejętności należy do najmniejszych na świecie. Mniejsze niż przeciętna dla 25 krajów Unii Europejskiej 
i OECD jest też zróżnicowanie wyników w matematyce i rozumowaniu w naukach przyrodniczych, ale 
w Warszawie jest ono większe niż w przypadku czytania.  
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Wykres 3.13. Zróżnicowanie wyników uczniów (odchylenie standardowe) w czytaniu, matematyce i naukach 
przyrodniczych w miastach powyżej miliona mieszkańców: Polska a pozostałe 25 krajów Unii Europejskiej i OECD (PISA 
2003, 2006, 2009, 2012, 2015).  

 
 

 

Jak wyjaśnić znacznie mniejsze zróżnicowanie wyników warszawskich uczniów? Jest to zaskakująco 
pozytywny wynik, biorąc pod uwagę, że średnie osiągnięcia warszawiaków należą do najlepszych na świecie, 
a w Polsce dużo mówi się o coraz częstszym zjawisku dzielenia się szkół na lepsze i gorsze oraz selekcji 
uczniów podczas rekrutacji (por. Dolata, 2008). Okazuje się jednak, że z perspektywy międzynarodowej 
różnice te są niewielkie. Niekoniecznie jest to jednak efekt warszawskiego modelu edukacji. Samo 
zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne uczniów może być także mniejsze. Niewątpliwie też pewną rolę 
odgrywa brak uczniów z rodzin imigranckich, którzy często osiągają niższe wyniki – przynajmniej na początku 
nauki – gdy wciąż zmagają się na przykład z opanowaniem nowego języka. 
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Wykres 3.14 odnosi zróżnicowanie wyników uczniów do zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego 
rodzin uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. Ponownie, zarówno dla wyników, jak i dla statusu 
społeczno-ekonomicznego, wykorzystano dane z pięciu edycji PISA (od 2003 do 2015 roku), aby zwiększyć 
precyzję pomiaru. Odchylenie standardowe wyników obliczono jako średnią odchyleń standardowych 
z każdej z trzech dziedzin badania PISA. Wyniki pokazują, że Polska (Warszawa) ma mniejsze zróżnicowanie 
wyników i jednocześnie mniejsze różnice w statusie społeczno-ekonomicznym rodzin. Zatem niewielkie 
zróżnicowanie wyników warszawskich uczniów w dużym stopniu jest spowodowane mniejszymi różnicami w 
wykształceniu, zasobach czy statusie zawodowym rodziców. Warto zauważyć, że podobnie nieduże różnice 
w statusie rodzin są w największych miastach Francji, Bułgarii czy Wielkiej Brytanii, ale tam zróżnicowanie 
wyników jest znacznie większe. 

Wykres 3.14. Zróżnicowanie wyników uczniów do zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodzin uczniów 
z miast powyżej miliona mieszkańców (PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015). 
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Na koniec zobaczmy, jak w porównaniu z innymi krajami wypadają najlepsi i najsłabsi uczniowie z Warszawy. 
Wykres 3.15 pokazuje poziom osiągnięć uczniów na 10., 25., 50. (mediana), 75. i 90. centylu wyników. Są to 
wyniki punktowe, pokazujące osiągnięcia relatywnie najsłabszych uczniów (10. i 25. centyl) oraz najlepszych 
(75. i 90. centyl). Porównano wyniki takich uczniów w Polsce (Warszawie) i przeciętną uczniów z miast 
powyżej miliona mieszkańców w pozostałych 25 krajach Unii Europejskiej i OECD. Na wykresie pokazano 
średnie wyniki z czytania, matematyki i nauk przyrodniczych, a precyzyjne oszacowania dla każdej dziedziny 
wraz błędami standardowymi przedstawiono w załącznikach.  

Wykres 3.15 pokazuje, że na każdym poziomie warszawscy uczniowie osiągają znacznie wyższe wyniki, co 
jest w zgodzie z wcześniejszymi analizami pokazującymi ich wysokie średnie wyniki. Jednak różnice dla 
uczniów relatywnie najsłabszych są znacznie większe niż dla najlepszych. Dla 10. centyla wyników (a więc 
wyniku, który jest lepszy niż 10% najsłabszych wyników uczniów w danej grupie) różnica między wynikami 
Warszawy a przeciętną dla innych metropolii jest bliska 60–70 punktów na skali PISA, zależnie od dziedziny 
badania. Jest to różnica odpowiadająca efektom około dwóch lat nauki w szkole. W przypadku najlepszych 
uczniów przewaga warszawiaków nad uczniami z innych dużych miast maleje do 20–30 punktów, a więc 
mniej niż efekt jednego roku nauki. Krótko mówiąc, relatywnie najsłabsi uczniowie z Warszawy wyprzedzają 
swoje koleżanki i kolegów z innych krajów o średnio dwa lata nauki, a najlepsi o niecały rok.  

Wykres 3.15. Średnie wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców z czytania, matematyki i nauk przyrodniczych 
w centylach osiągnięć (PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015). 

  

 

Podsumowując, Warszawa to miasto mniejszych niż w innych krajach różnic edukacyjnych, głównie ze 
względu na relatywnie wyższy poziom najsłabszych uczniów. Z drugiej strony Warszawa to miasto mniejszych 
różnic społeczno-ekonomicznych niż inne metropolie krajów uczestniczących w badaniu PISA. Można więc 
powiedzieć, że Warszawa ma niejako łatwiejsze zadanie, ale trzeba też stwierdzić, że wykorzystuje tę 
sytuację ponadprzeciętnie dobrze i relatywnie lepiej dba o poziom najsłabszych uczniów.
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Wyniki uczniów zależą od ich własnego talentu i wysiłku, ale są też uwarunkowane środowiskiem rodzinnym 
i szkolnym. Warto spojrzeć na te czynniki i porównać wyniki młodych warszawiaków z resztą kraju, czy też 
z wynikami rówieśników z metropolii w innych krajach. Czynniki te mają jednak inne znaczenie 
w porównaniach krajowych i inne w porównaniach międzynarodowych. W Polsce Warszawa wyróżnia się 
wyższymi dochodami, lepszym dostępem do dóbr kultury lub wyższym wykształceniem mieszkańców. Stąd 
przy porównywaniu wyników warszawskich uczniów z resztą kraju zawsze powstaje pytanie o to, czy są one 
tak dobre ze względu na wyższą jakość nauczania, czy też na przykład ze względu na większe zasoby rodzin 
uczniów. Prawdopodobnie obydwa czynniki mają tu znaczenie, w Polsce brakuje jednak badań, które takie 
analizy by umożliwiały. Dane z badania PISA dają taką możliwość, bowiem badanie to zbiera także bogate 
dane na temat rodzin uczniów i środowiska szkolnego. 

Istotne są też różnice w postawach i opiniach uczniów. Edukacja szkolna to nie tylko nauka przedmiotów, 
lecz także na przykład rozwijanie charakterów i kształtowanie motywacji uczniów. Znowu badanie PISA daje 
unikalną możliwość przyjrzenia się tym kwestiom i porównania danych zarówno między Warszawą a resztą 
kraju, jak i z uczniami z metropolii w innych krajach. 

Na kolejnych stronach przedstawiono dane pochodzące z kwestionariuszy uczniowskich wypełnianych po 
głównym teście badania PISA. Z wielu danych i zmiennych tworzonych do analizy danych PISA wybrano te, 
które pojawiają się w kilku cyklach badania i dostępna jest dla nich odpowiednio liczna próba badawcza. 
W każdym przypadku opisano pytania i zmienne, na których opiera się dany wskaźnik, oraz podano, w jakich 
cyklach badania dane te zebrano. W tym rozdziale przedstawiono główne rezultaty analiz. Szczegółowe 
wyniki z oszacowaniami błędów losowych (przedziałów ufności) przedstawiono w załącznikach. Dane te 
należy traktować ostrożnie, raczej jako przyczynek do postawienia pytań o warunki nauczania i postawy 
uczniów w porównaniu międzynarodowym niż jako ostateczne wyniki. W większości przypadków opierają 
się one bowiem na mniejszych próbach badawczych. Pewien wpływ na wyniki mogą mieć nawet niewielkie 
zmiany w zadawanych uczniom pytaniach, do których niestety często dochodzi między cyklami badania 
PISA. Wyniki te wydają się jednak wartościowe i stanowią jedyne źródło porównań międzynarodowych 
takich zmiennych dla warszawskich uczniów. 
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4.1. Status społeczno-ekonomiczny rodziny ucznia i zasoby gospodarstwa domowego 

Badanie PISA wyróżnia spośród innych badań edukacyjnych duży nacisk na pomiar statusu społeczno- 
-ekonomicznego rodziny ucznia, w tym zasobów edukacyjnych oraz kulturowych. Głównym wskaźnikiem 
jest indeks ESCS (PISA Index of economic, social and cultural resources), który podsumowuje informacje 
dotyczące wykształcenia i statusu zawodowego rodziców ucznia, a także zasobów materialnych, 
kulturowych i edukacyjnych. Dostępne są także indeksy składowe, w tym skale zasobów kulturowych 
i edukacyjnych rodziny ucznia. Zasoby materialne szacuje się na podstawie odpowiedzi uczniów na pytania 
dotyczące posiadania dóbr materialnych. Zasoby edukacyjne są szacowane na podstawie pytań o własne 
biurko lub spokojne miejsce do nauki, komputer i oprogramowanie edukacyjne, podręczniki, słowniki itp. 
Zasoby kulturowe natomiast – na podstawie pytań o posiadanie książek z literaturą klasyczną, poezji czy 
dzieł sztuki. Wskaźniki te są porównywalne zarówno między krajami, jak i pomiędzy różnymi edycjami PISA, 
ulegają bowiem niewielkim modyfikacjom jako kluczowe zmienne wykorzystywane w analizie wyników. 
Z tego względu możemy wykorzystać je w naszym badaniu wyników warszawskich uczniów, podsumowując 
dane z kilku edycji, aby zwiększyć liczebność próby badawczej.  

Poniższa analiza opiera się na danych z pięciu edycji PISA (od 2003 do 2015). Wskaźniki zostały 
wystandaryzowane, aby zwiększyć rzetelność porównań. Podobnie jak oryginalne skale w badaniu PISA, 
średnia 0 oznacza tutaj wynik przeciętny dla krajów OECD, a wartość 1 odpowiada odchyleniu 
standardowemu wyników uczniów w grupie tych krajów w każdym cyklu badania. 

Wykresy 4.1 oraz 4.2 przedstawiają różnice w wartościach indeksu ESCS oraz dwóch jego składowych 
określających zasoby kulturowe oraz zasoby edukacyjne. Na wykresie 4.1 porównano kraje pod względem 
przeciętnego statusu i zasobów rodzin uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. Dane zostały 
posortowane według wartości głównego indeksu (ESCS), ale widać znaczne różnice między uczniami 
z metropolii pod względem wartości trzech analizowanych wskaźników. Z porównań tych wynika, że młodzi 
warszawiacy pochodzą z rodzin o relatywnie wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, a także posiadają 
jedne z najwyższych na świecie zasobów kulturowych i edukacyjnych. Pod względem wartości wskaźnika ESCS 
Warszawa plasuje się w czołówce mieszkańców metropolii razem z Kanadą, Danią, Bułgarią, Czechami i 
Australią. Co ciekawie, relatywnie duże zasoby edukacyjne i kulturowe posiadają mieszkańcy największych 
miast większości krajów Europy Wschodniej. Uczniowie z dużych miast krajów takich jak Kanada, Dania czy 
Australia pochodzą z rodzin o wysokim wskaźniku ESCS, ale pod względem dóbr kulturowych i edukacyjnych 
odstają od uczniów z Polski i krajów Europy Wschodniej. Analiza ta pokazuje także, że mieszkańcy metropolii 
Stanów Zjednoczonych oraz krajów biedniejszych, takich jak Turcja czy Meksyk, mają znacznie mniejsze 
zasoby zarówno w porównaniu do uczniów warszawskich, jak i do średniej dla krajów ujętych w analizie. 
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Wykres 4.1. Różnice między krajami w statusie i zasobach rodzin uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. 

 

 

 

Wykres 4.2 pokazuje wynik analiz podobnych zmiennych, ale tym razem różnice dotyczą uczniów z miast 
powyżej miliona mieszkańców względem uczniów z reszty kraju (w Polsce – młodzi warszawiacy). Polska 
należy do krajów z największą różnicą w statusie społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów: młodzi 
warszawiacy mają znacznie lepiej wykształconych rodziców, wykonujących zawody o wyższym statusie, 
a także posiadają więcej dóbr materialnych niż ich rówieśnicy z pozostałych części Polski. Podobnie wysokie 
różnice zanotowano w Portugalii, Meksyku oraz w innych krajach Europy Wschodniej: Bułgarii, Rumunii, 
Czechach i na Węgrzech. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii to rodziny uczniów z metropolii 
mają średnio niższy status społeczno-ekonomiczny, a w wielu krajach Europy Zachodniej, krajach 
anglosaskich czy Japonii i Korei Południowej różnice są niewielkie.  
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Ciekawe jest to, że w Polsce relatywnie mniejsze są różnice w zasobach edukacyjnych, natomiast pod względem 
zasobów kulturowych takie duże różnice jak w Polsce występują tylko w Czechach i we Francji. Wyniki te 
sugerują, że środowisko rodzinne daje znaczną przewagę młodym warszawiakom lub też – patrząc na to inaczej 
– pokazują, że Warszawa jest miastem, które przyciąga rodziny o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym 
i wysokich zasobach kulturowych. Choć takie wnioski wydają się oczywiste, to dane te pokazują, że pod tym 
względem sytuacja w Polsce jest inna niż w wielu krajach rozwiniętych, gdzie rodziny mieszkające 
w największych miastach nie mają tak dużego kapitału społeczno-ekonomicznego i kulturowego. 

 

Wykres 4.2. Różnica w statusie i zasobach rodzin uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców i z reszty kraju. 
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4.2. Dyscyplina szkolna 

Kwestie dyscypliny w szkole budzą wiele emocji, szczególnie gdy mówimy o polskich gimnazjach. Dane PISA 
dają unikalną możliwość spojrzenia na dyscyplinę perspektywy ucznia – pokazują, że polskie szkoły nie 
odstają pod tym względem od średniej krajów OECD i że dyscyplina szkolna na przestrzeni lat nie uległa 
zmianie, a jeżeli już, to mamy do czynienia z niewielką poprawą (por. Jakubowski, Konarzewski, Muszyński, 
Smulczyk i Walicki, 2017, s. 75–76). W badaniu PISA dyscyplina szkolna jest mierzona na podstawie 
odpowiedzi uczniów na pytania dotyczące ich percepcji porządku i dyscypliny w klasie. W każdej edycji PISA 
pytania są podobne, jednak dotyczą zajęć z przedmiotu, który jest główną dziedziną badania w danym cyklu 
(np. w 2015 pytania dotyczyły zajęć z nauk przyrodniczych, a w 2012 – lekcji matematyki). Pytania dotyczą 
tego, czy według uczniów w klasie panuje hałas i nieporządek, czy uczniowie słuchają tego, co mówi 
nauczyciel, czy nauczyciel musi zazwyczaj długo uciszać klasę, czy na lekcjach da się spokojnie pracować i czy 
lekcje zaczynają się zazwyczaj bez opóźnienia. Na podstawie odpowiedzi na te pytania powstaje indeks 
poczucia dyscypliny skalowany metodami IRT. W naszej analizie wykorzystaliśmy dane z pięciu cykli badania 
PISA i wystandaryzowaliśmy wyniki z poszczególnych cykli, aby zwiększyć ich porównywalność. Podobnie jak 
oryginalne skale w badaniu PISA, średnia 0 oznacza tutaj wynik przeciętny dla krajów OECD, a wartość 
1 odpowiada odchyleniu standardowemu wyników uczniów w grupie tych krajów. 

Na wykresie 4.3 pokazano porównanie poczucia dyscypliny wśród młodych warszawiaków i uczniów z miast 
powyżej miliona mieszkańców w innych krajach. Im wyższe wyniki, tym większe poczucie dyscypliny na lekcjach. 
W Polsce (Warszawie) wyniki są bliskie zera, co oznacza, że młodzi warszawiacy mają podobne poczucie 
dyscypliny jak średnia w krajach poddanych analizie. Najwyższe poczucie dyscypliny mają młodzi Japończycy, 
Koreańczycy i Niemcy, a blisko nich są także uczniowie z dużych miast Rumunii i Stanów Zjednoczonych. 
Relatywnie niższe poczucie dyscypliny mają uczniowie z dużych miast Francji, Grecji i Chorwacji.  

 

Wykres 4.3. Poziom poczucia dyscypliny szkolnej wśród uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców w różnych krajach. 
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Powyższe dane potwierdzają ogólny wniosek z badania PISA dotyczący polskich gimnazjalistów, że 
w porównaniu z piętnastolatkami uczących się w innych krajach dyscyplina w polskich szkołach jest na 
przeciętnym poziomie. Nie ma też większych różnic pod tym względem między uczniami z Warszawy i reszty 
Polski, co pokazuje wykres 4.4. Różnica między warszawiakami a uczniami z pozostałych części Polski jest 
bardzo bliska zeru i dlatego nie jest widoczna na wykresie. W Australii, Nowej Zelandii, Grecji i Francji 
uczniowie z dużych miast mają znacznie wyższe poczucie dyscypliny, przy czym w tych dwóch ostatnich 
krajach ogólnie dyscyplina nie należy do najwyższych (patrz wykres 4.4). W Austrii, Japonii czy Chorwacji 
uczniowie z metropolii mają niższe poczucie dyscypliny niż ich rówieśnicy w pozostałych częściach kraju.  

 

Wykres 4.4. Różnice w poczuciu dyscypliny szkolnej wśród uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców i reszty kraju. 

 
 

Badanie PISA wskazuje, że uczniowie, którzy często spóźniają się lub opuszczają lekcje, mają niższe wyniki. 
W PISA zachowania te są określane ogólnym pojęciem truancy i mierzy się je pytaniami do uczniów w niemal 
każdej edycji. Na potrzeby niniejszego badania stworzyliśmy specjalną skalę takich zachowań, opartą na 
odpowiedziach na pytania dotyczące opuszczania pojedynczych lekcji, całych dni zajęć lekcyjnych 
(wagarowanie) oraz spóźniania się na lekcje. Skala ta została wystandaryzowana tak, że wynik 0 oznacza 
przeciętny poziom takich zachowań pośród uczniów wszystkich krajów OECD w danym cyklu badania, a 1 to 
odchylenie standardowe takich wyników dla krajów OECD (typowa standaryzacja dla danych PISA).  
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Wykres 4.5 przedstawia różnice w wagarowaniu i spóźnianiu się między uczniami z miast powyżej miliona 
mieszkańców w różnych krajach. Wyższy wynik oznacza, że takie zachowania są częstsze, a więc jest 
wynikiem niepożądanym. Najwięcej takich zachowań raportują uczniowie z Rumunii, Turcji i Bułgarii. 
Warszawscy uczniowie także często zgłaszają takie zachowania i plasują się powyżej średniej razem 
z uczniami z Grecji, Portugalii, Włoch i Danii. Co ciekawe, opuszczanie zajęć i spóźnianie się dotyczy zarówno 
uczniów z rodzin o niskim, jak i o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym oraz zarówno uczniów słabych, 
jak i najlepszych (por. analizy w raporcie OECD PISA 2015). Ogólnie jest jednak powiązane z niższymi 
wynikami uczniów. 

 

Wykres 4.5. Różnice między piętnastolatkami z miast powyżej miliona mieszkańców pod względem częstości 
wagarowania i spóźniania się na lekcje (wyższe wyniki oznaczają częstsze wagarowanie i spóźnianie się). 
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Kolejny wykres przedstawia różnice w wagarowaniu i spóźnianiu się między uczniami z miast powyżej 
miliona mieszkańców a uczniami z pozostałych części danego kraju. Pozytywna różnica oznacza w tym 
przypadku, że uczniowie z metropolii zgłaszają częściej takie zachowania. Z danych wynika, że młodzi 
warszawiacy częściej wagarują i spóźniają się. Podobne różnice są także w Austrii, Danii, Rumunii i Belgii, 
gdzie uczniowie z dużych miast także częściej wagarują i spóźniają się na lekcje. Bułgaria jest jedynym 
krajem, dla którego w zauważalny sposób obserwujemy odwrotną prawidłowość, czyli częstsze 
wagarowanie i spóźnianie się uczniów z pozostałych części kraju. 

  

Wykres 4.6. Różnice w wagarowaniu i spóźnianiu się między uczniami z miast powyżej miliona mieszkańców a uczniami z 
reszty kraju. 

 

Pozytywna różnica oznacza, że uczniowie metropolii częściej wagarują lub spóźniają się. 
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4.3. Motywacja uczniów i przyjemność z uczenia się 

W ramach badania PISA zbierane są także bogate dane dotyczące postaw uczniów i czynników 
motywujących ich do nauki. Przyjemność z uczenia się (ang. enjoyment) jest mierzona w niemal każdym 
cyklu badania PISA jako czynnik silnie powiązany z wynikami uczniów. Jednak w każdym cyklu pytania 
dotyczą przedmiotów, czy też dziedziny stanowiącej główny temat danej edycji. I tak w 2015 roku pytania 
dotyczyły odczuwanej przyjemności z uczenia się przedmiotów przyrodniczych, w 2012 roku – matematyki, 
a w 2009 roku pytania dotyczyły przyjemności z czytania, czy raczej zachowań świadczących o tym, że 
uczniowie czytają w wolnym czasie dla przyjemności. Odpowiedzi ze wszystkich cykli zostały zakodowane 
jako jeden indeks przyjemności z uczenia się, wystandaryzowany w każdym cyklu dla zwiększenia 
porównywalności. Tak jak w oryginalnych skalach badania PISA, średnia 0 oznacza tutaj wynik przeciętny dla 
krajów OECD, a wartość 1 odpowiada odchyleniu standardowemu wyników uczniów w grupie tych krajów. 

Podobnie mierzona jest motywacja zewnętrzna uczniów – jako chęć do uczenia się danego przedmiotu 
(badanego jako główny w danym cyklu) ze względu na postrzegane korzyści z tego płynące na przyszłość. 
Pytania do uczniów dotyczą tego, czy nauka danego przedmiotu przyniesie według nich korzyści w postaci 
lepszej pracy lub lepszych możliwości kariery lub robienia tego, co by chcieli. Stworzona skala sumująca dane 
z kilku cykli opiera się więc na pytaniach dotyczących różnych przedmiotów i z tego względu opiera się 
również na założeniu, że wysoka motywacja zewnętrzna jest czynnikiem wspólnym dla uczniów niezależnie 
od przedmiotu badania. Niewątpliwie na poziomie jednego ucznia jest to zbyt silne założenie, ale badając 
duże grupy uczniów, można przyjąć, że daje nam ono pewien obraz różnic w poziomie motywacji. Ponownie 
średnia 0 oznacza tutaj wynik przeciętny dla krajów OECD, a wartość 1 odpowiada odchyleniu 
standardowemu wyników uczniów w grupie tych krajów. 

Wykres 4.7 pokazuje, że największą przyjemność z uczenia się odczuwają uczniowie z miast powyżej miliona 
mieszkańców w Kanadzie, Meksyku i Turcji. Najniższą raportują uczniowie z metropolii Czech, Austrii 
i Japonii. Młodzi warszawiacy są pod tym względem blisko średniej OECD (wynik 0), przy czym w większości 
metropolii odpowiedzi uczniów są bardziej pozytywne. Wynik ten jest zbieżny z ogólnym wnioskiem z badań 
międzynarodowych polskich uczniów, zarówno badań PISA przeprowadzanych w gimnazjach, jak i badań 
PIRLS czy TIMSS przeprowadzanych w szkołach podstawowych. Polscy uczniowie we wszystkich tych 
badaniach wskazują raczej niski poziom przyjemności z uczenia się. 

 

Wykres 4.7. Różnice w przyjemności z uczenia się między młodymi warszawiakami a ich rówieśnikami z miast powyżej 
miliona mieszkańców w innych krajach. 
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Jednak porównując poziom przyjemności z uczenia się wśród młodych warszawiaków i wśród pozostałych 
polskich uczniów, można stwierdzić, że jest on nieco wyższy w stolicy. Wykres 4.8 pokazuje różnice między 
poziomem przyjemności z uczenia się między uczniami z miast powyżej miliona mieszkańców a uczniami 
z pozostałych części kraju. Różnica w Polsce należy do jednych z największych i świadczy o nieco bardziej 
pozytywnym nastawieniu piętnastolatków z Warszawy w porównaniu z rówieśnikami z innych miejsc 
w Polsce, jednak należy pamiętać o tym, że ogólnie poziom przyjemności z nauki jest wśród polskich 
uczniów relatywnie niski. Największe różnice między uczniami z metropolii a uczniami z reszty kraju 
stwierdzono w Belgii. Różnice na poziomie podobnym do Polski są widoczne w Danii, Wielkiej Brytanii, 
Nowej Zelandii czy Kanadzie. Warto też zauważyć, że w większości  krajów uczniowie z miast powyżej 
miliona mieszkańców twierdzą, że uczenie się przynosi im więcej przyjemności w porównaniu z uczniami 
z pozostałych części kraju.  
 

Wykres 4.8. Różnice w odczuwanej przyjemności z uczenia się między uczniami z metropolii i resztą kraju. 
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Młodzi warszawiacy mają także bliski przeciętnej poziom motywacji zewnętrznej. Pokazuje to Wykres 4.9, na 
którym wynik dla Polski znalazł się nieco poniżej średniej dla uczniów ze wszystkich krajów OECD, czyli zera. 
Wysoką motywację zewnętrzną mają uczniowie z metropolii Meksyku, Portugalii, Nowej Zelandii, Kanady, 
Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Niską – uczniowie z metropolii Japonii, Austrii, Korei 
Południowej czy Czech. Jest to intrygujący wynik, bowiem można by oczekiwać, że młodzi mieszkańcy 
Warszawy są w większym stopniu zmotywowani do nauki czekającymi na nich znacznymi korzyściami 
z wyższego poziomu wykształcenia (Polska, a w szczególności Warszawa, jest krajem gdzie premia w postaci 
wyższej pensji za wykształcenie wyższe należy do najwyższych w krajach rozwiniętych). Z drugiej jednak 
strony silna motywacja zewnętrzna może być postrzegana jako czynnik negatywny, pokazujący, że 
uczniowie interesują się nauką jedynie ze względu na przyszłe korzyści, a nie na przykład ze względu na 
wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy. Niewątpliwie jest to wynik warty zastanowienia 
i pogłębionych badań nad tym, jakie czynniki motywują warszawskich uczniów do nauki, a przez to 
zastanowienia się, w jaki sposób można ich do niej skutecznie zachęcać. 

 

Wykres 4.9. Różnice w poziomie zewnętrznej motywacji między młodymi warszawiakami a ich rówieśnikami 
w metropoliach innych krajów. 

 
 

Jeszcze ciekawszych danych dostarcza porównanie poziomu motywacji zewnętrznej młodych warszawiaków 
z pozostałymi polskimi uczniami, bowiem okazuje się, że uczniowie ze stolicy wskazują na niższy poziom 
motywacji zewnętrznej. Wykres 4.10 pokazuje takie porównanie dla wszystkich krajów poddanych analizie. 
W Belgii, Nowej Zelandii czy Francji uczniowie z metropolii mają znacznie wyższy poziom motywacji 
zewnętrznej. W Polsce jest odwrotnie, podobniej jak w innych krajach Europy Wschodniej oraz w mniej 
zamożnych krajach OECD, takich jak Chile czy Meksyk. Jest to ciekawy wynik, wymagający pogłębionych 
badań, bowiem wydawałoby się, że motywacja zewnętrzna powinna być wysoka w krajach naszego regionu, 
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gdzie wykształcenie daje bardzo wymierne korzyści. Z drugiej strony wyniki te mogą pokazywać wysokie 
ambicje budowane na oczekiwanych korzyściach z nauki wśród uczniów z pozostałych części kraju. Być może 
młodzi warszawiacy szukają w nauce czegoś więcej niż konkretnych korzyści, choćby ze względu na to, że 
pochodzą z zamożniejszych rodzin oraz mają świadomość łatwiejszego dostępu do wyższego wykształcenia 
i dobrych ofert na rynku pracy. Są to jedynie wstępne hipotezy, na które niestety nie możemy odpowiedzieć 
na podstawie danych pochodzących z badań międzynarodowych. 

 

Wykres 4.10. Różnice w zewnętrznej motywacji między uczniami z miast powyżej miliona mieszkańców a uczniami 
z pozostałych części kraju. 

 

 

4.4. Różnice w czasie nauki w szkole i poza szkołą 

W badaniu PISA zbierane są także informacje od uczniów na temat czasu nauki. O ile czas nauki przedmiotów 
w polskiej szkole nie powinien różnić się między uczniami z różnych miejscowości, o tyle już różnice w czasie 
nauki między warszawiakami a mieszkańcami innych metropolii są interesujące. Pokazują, jaki nacisk na 
nauczanie poszczególnych grup przedmiotów kładą władze krajowe lub lokalne w miastach, gdzie decyzje 
o czasie nauczania są podejmowane w sposób zdecentralizowany. 

W PISA pytania dotyczą czasu nauki przedmiotów związanych z głównymi dziedzinami badania: matematyką, 
językiem ojczystym oraz naukami przyrodniczymi. Dodatkowo zbierane są informacje o ogólnym czasie 
nauczania. Pytania dotyczą liczby lekcji w typowym tygodniu nauki oraz czasu trwania tych lekcji. Dodatkowo 
uczniowie podają informacje o czasie nauki poza typowymi lekcjami, zarówno w ramach prywatnych 
korepetycji, jak i dodatkowych zajęć w szkole czy poza nią. Dane te były zbierane w edycji PISA 2003 dla 
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matematyki, a dla wszystkich trzech dziedzin badania w edycjach 2009, 2012 i 2015. O całkowity czas nauki 
pytano w latach 2003 i 2015, a o zajęcia pozalekcyjne – w 2012 i 2015. Kolejne wykresy pokazują więc dane 
dla matematyki z czterech edycji, a dla pozostałych dziedzin z trzech edycji. Nie zmienia to jednak w znaczący 
sposób obrazu tego, jak relatywnie do innych krajów alokowany jest czas nauki w warszawskich szkołach, 
bowiem wyniki są podobne w każdym cyklu. Przykładowo, oszacowania dla matematyki oparte jedynie na 
danych z ostatnich trzech edycji są bardzo zbliżone (różnica jest mniejsza niż 5% odchylenia standardowego). 

Wykres 4.11 porównuje łączny czas nauki na lekcjach ze wszystkich przedmiotów w typowym tygodniu nauki 
wśród uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. Wyniki dotyczą łącznego czasu zajęć lekcyjnych 
w minutach. Według tych danych łączny czas nauki warszawskich uczniów jest niższy niż w większości 
metropolii w krajach Unii Europejskiej i OECD. Zdecydowanie najwięcej czasu na lekcjach spędzają uczniowie 
w Chile i Korei Południowej, a najmniej uczniowie w Danii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych3. Oprócz 
krajów z najdłuższym czasem nauki różnice te nie są jednak duże. Zakładając pięć dni nauki w tygodniu, 
w Polsce uczniowie mają niemal dokładnie pięć godzin zegarowych lekcji dziennie, w Danii o kilkanaście minut 
mniej, a we Włoszech około pół godziny więcej. Trzeba też pamiętać, że kraje różnią się także łącznym czasem 
nauki w trakcie całego roku, więc porównanie to dotyczy jedynie lekcji w typowym tygodniu nauczania, a nie 
łącznie w trakcie całego roku. Inne dane OECD z publikacji Education at a glance sugerują, że łączny czas nauki 
w ciągu roku w polskich szkołach jest niższy niż średnia OECD, zarówno na poziomie gimnazjum, jak i szkoły 
podstawowej (por. Tabela D1.1 w Education at a glance 2018: OECD indicators). Można więc podsumować te 
wyniki jako pokazujące, że łączny czas nauki na lekcjach jest w polskim gimnazjum relatywnie niski. 

 

Wykres 4.11. Różnice w łącznym czasie nauki między uczniami z Warszawy a uczniami z miast powyżej miliona 
mieszkańców w innych krajach. 

                                                            
3 Dane dla Bułgarii, Chile, Francji, Chorwacji i Nowej Zelandii zostały zebrane tylko w 2015 roku. Pozostałe kraje posiadają 
dane zarówno z 2003, jak i 2015 roku. Przy tym średnia dla krajów z danymi z obydwu lat była wyższa w 2015 roku. 
W przypadku Rumunii brak danych o całkowitym czasie nauki lekcyjnej. 
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Kolejne wykresy (4.12–4.14) porównują czas lekcyjny poświęcany na naukę języka ojczystego, matematyki 
oraz przedmiotów przyrodniczych. Każdy wykres porównuje czas nauczania w minutach na lekcjach 
w typowym tygodniu nauczania. Dane dotyczą uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców. 

We wszystkich dziedzinach Polska (Warszawa) jest pod względem czasu nauczania lekcyjnego bliska 
przeciętnej. Porównując jednak relatywne różnice z uczniami z dużych miast z innych krajów, to warszawscy 
uczniowie relatywnie więcej czasu spędzają na nauce języka ojczystego (ok. 20 minut więcej tygodniowo niż 
średnia), są blisko przeciętnej pod względem czasu nauczania matematyki i poniżej średniej w przypadku 
nauk przyrodniczych (ok. 20 minut mniej tygodniowo niż średnia).  

 

Wykres 4.12. Różnice w czasie poświęcanym na lekcje języka ojczystego między uczniami z Warszawy a uczniami z miast 
powyżej miliona mieszkańców w innych krajach.  

 

 

 

Wykres 4.13. Różnice w czasie poświęcanym na lekcje matematyki między uczniami z Warszawy a uczniami z miast 
powyżej miliona mieszkańców w innych krajach. 
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Wykres 4.14. Różnice w czasie poświęcanym na lekcje nauk przyrodniczych między uczniami z Warszawy a uczniami 
z miast powyżej miliona mieszkańców w innych krajach. 

  

 

Należy jeszcze raz podkreślić, że powyższe dane nie pokazują łącznego czasu nauki danego przedmiotu lub 
przedmiotów w czasie całego roku. Jak wspomniano, według danych OECD opublikowanych w Education at 
a glance, polskie piętnastolatki generalnie mają łącznie w ciągu roku mniej zajęć lekcyjnych niż przeciętna 
na tym poziomie nauczania w krajach OECD. Równocześnie jednak mają oni procentowo więcej lekcji języka 
ojczystego (14% w porównaniu do średniej 11%) oraz podobną liczbę godzin matematyki i nauk 
przyrodniczych (12% w porównaniu do średniej 11%; por. Tabela D1.5j, Education at a glance 2018; nie ma 
tam wszystkich danych dla krajów uczestniczących w PISA). Trzeba przy tym zaznaczyć, że nauka 
przedmiotów ogólnych jest różnie zorganizowana w różnych krajach, a więcej lekcji języka może być 
realizowane na innych poziomach nauczania. Niemniej relatywnie większy nacisk na lekcje języka niż 
matematyki czy nauk przyrodniczych wydaje się być wyróżnikiem polskiej, a przez to także warszawskiej 
edukacji gimnazjalnej. 

W badaniu PISA zbierane są także informacje o czasie nauki poza lekcjami. Dane te zebrane zostały w latach 
2012 i 2015, jednak pytania były skonstruowane w różny sposób (w edycji 2012 dotyczyły czasu w różnych 
formach nauki pozalekcyjnej a w 2015 roku pytano o ogólny czas nauki poza lekcjami). Z tego względu 
zebrane dane różnią się i w 2015 roku uczniowie wskazali we wszystkich krajach wyższe wartości. Dlatego 
w analizie wykluczono kraje mające dane tylko z jednego cyklu (Chorwacja i Rumunia), a dla pozostałych 
24 krajów obliczono średnią z obydwu cykli badania. Dane zostały wyrażone w godzinach nauki w typowym 
tygodniu. Trzeba podkreślić, że precyzja tych oszacowań jest ograniczona ze względu na dane tylko z dwóch 
cykli badania, więc należy do nich podchodzić z ostrożnością i skonfrontować wyniki dla polskich uczniów 
na przykład z danymi krajowymi. 
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Wykres 4.15 pokazuje różnice w godzinach nauki poza szkołą w typowym tygodniu dla uczniów z miast 
powyżej miliona mieszkańców. Warszawscy uczniowie poświęcają tygodniowo około 16,5 godziny na 
dodatkową naukę, a więc nieco więcej niż średnia dla 24 porównywanych krajów (nieco poniżej 15 godzin). 
Najwięcej uczą się poza lekcjami uczniowie w Turcji i we Włoszech, a najmniej Japończycy i Niemcy. 
W większości krajów czas nauki poza lekcjami jest podobny, ale porównując uczniów z Warszawy i dużych 
miast Niemiec można stwierdzić, że poświęcają oni dodatkowej nauce o godzinę więcej każdego dnia. 
Jeszcze raz trzeba podkreślić, że oszacowania te opierają się o relatywnie niewielką grupę warszawskich 
uczniów, bowiem w tym przypadku dane p tylko z dwóch cykli badania PISA. 

 

Wykres 4.15. Różnice w czasie nauki poza szkołą między uczniami z miast powyżej miliona mieszkańców z różnych krajów 
Unii Europejskiej i OECD (liczba godzin dodatkowej nauki w typowym tygodniu). 
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Podsumowanie 
 

W raporcie udokumentowano poziom umiejętności warszawskich piętnastolatków, a ich osiągnięcia 
porównano z rówieśnikami z innych krajów i miast o wielkości powyżej miliona mieszkańców. Analizy oparto 
na ogólnodostępnych danych z badania PISA i jego pięciu edycji z lat 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. Dane 
te są w pełni anonimowe i nie pozwalają na określenie, z jakiej miejscowości pochodzą uczniowie, jednak 
dodatkowe dane zbierane w szkołach określają, czy jest to placówka położona w mieście powyżej lub poniżej 
miliona mieszkańców. W Polsce tylko warszawskie szkoły spełniają to kryterium i dzięki temu można 
zidentyfikować wyniki uczniów ze stolicy. Co prawda w pojedynczej edycji badania PISA takich szkół jest zbyt 
mało, ale łączna próba warszawskich uczniów z lat 2003–2015 liczy około 1000 osób, co przy wysokiej 
rzetelności narzędzi testowych PISA pozwala dobrze określić poziom umiejętności młodych warszawiaków 
w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i rozumowaniu w naukach przyrodniczych. 

Wyniki warszawskich uczniów należą do najlepszych na świecie. Taki wniosek płynie z analizy danych 
największego badania uczniów. W badaniu PISA uczestniczą wszystkie kraje rozwinięte, a także azjatyckie 
tygrysy. Młodzi warszawiacy jako jedyni uczniowie z największych miast Europy mają umiejętności na 
poziomie uczniów z Japonii, Korei Południowej czy krajów lub miast kręgu kultury chińskiej. W czytaniu ze 
zrozumieniem jesteśmy w ścisłej czołówce. W matematyce i naukach przyrodniczych – w gronie liderów. 
Warszawscy uczniowie plasują się także w czołówce w porównaniu z uczniami z mniejszych miast w krajach, 
które nie mają metropolii powyżej miliona mieszkańców, ale znajdują się na czele rankingów umiejętności 
PISA. Okazało się, że uczniowie z Warszawy, a także innych dużych polskich miast, mają umiejętności na 
poziomie mieszkańców Singapuru, Szanghaju, Tokio, a także Helsinek, Tallina czy miast holenderskich. 
Dodatkowe analizy pokazały, że nie jest to kwestia doboru danych z różnych cykli badania ani efekt 
wysokiego statusu społeczno-ekonomicznego warszawskich rodzin lub braku rodzin imigranckich.  

Polska szkoła jest stale reformowana. Zmiany są potrzebne, bo edukacja musi nadążać za szybko 
zmieniającym się światem. Niestety, ostatnie reformy zignorowały wyniki badań pokazujące poziom polskich 
szkół i uczniów oraz wskazujące na kluczowe wyzwania stojące przed polskimi szkołami. Gimnazja 
i gimnazjaliści, którzy pokazali, że należą do europejskiej czołówki, a warszawscy gimnazjaliści do światowej 
elity edukacyjnej, zostali potraktowani przez ostatnią reformę jako źródło problemów polskiej edukacji, a nie 
tak jak powinni – jako jej kluczowy element. Niniejszy raport dobrze dokumentuje, jakim błędem była 
likwidacja gimnazjów. W świetle wyników badań trudno bowiem zgodzić się, że likwidacja tych szkół 
i skrócenie o jeden rok obowiązkowej edukacji ogólnej jest uzasadnione z punktu widzenia osiągnięć uczniów.  

Myśląc o zmianach w polskiej szkole, warto analizować wyniki badań i wskazywać elementy, jakie należy 
poprawić, zamiast niszczyć te, które funkcjonują bardzo dobrze. Świetne wyniki polskich szkół w badaniu 
PISA mogą zaskakiwać, bowiem jako Polacy jesteśmy skłonni do krytyki i rosnących wymagań, a trudno nam 
jest docenić własne osiągnięcia. Jednak jest to też siła, która buduje jakość w polskiej szkole. Siła, która 
powoduje, że rodzicie i uczniowie chcą ciągle osiągać więcej, że rosną ich wymagania wobec nauczycieli 
i siebie samych. Z drugiej strony jest wiele elementów, które w polskiej szkole wymagają reformy. Niestety, 
ignorując wyniki badań, nie potrafimy skupić wysiłków na zmianie tych elementów, a idąc za opiniami, 
zamiast za badaniami, niszczymy rozwiązania, które funkcjonują bardzo dobrze. 

Niewątpliwie polscy uczniowie, dzięki własnej pracy, zaangażowaniu rodziców, ale też profesjonalizmowi 
nauczycieli i wsparciu samorządu, osiągają świetny poziom umiejętności w kluczowych dziedzinach: czytaniu 
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ze zrozumieniem, rozumowaniu w matematyce i naukach przyrodniczych. PISA pokazuje, że polska szkoła 
wykonała olbrzymią pracę, odchodząc od tradycyjnego „zakuwania” faktów w kierunku nauczania myślenia 
analitycznego, rozwiązywania problemów czy syntezy i wykorzystania szkolnej wiedzy w sytuacjach 
oderwanych od kontekstu szkolnego, a bliskich problemom napotykanym w życiu codziennym. Takie 
umiejętności mierzy badanie PISA, wybitne osiągnięcia warszawskich uczniów w tym badaniu pokazują siłę 
polskiej szkoły, w dużej mierze opierającą się o likwidowane gimnazja. Z drugiej strony, te same badania 
sugerują, że polska szkoła w niewystarczający sposób dba o współpracę, jest przez uczniów mniej lubiana niż 
w innych krajach i jest coraz bardziej oderwana od cyfrowego świata, w którym żyją nastolatki. Co prawda, 
raport pokazał, że w Warszawie nawet najsłabsi uczniowie osiągają relatywnie znacznie wyższe wyniki niż ich 
rówieśnicy w dużych miastach w innych krajach, ale mimo to w polskiej szkole wciąż brakuje indywidualnej 
pracy z uczniem wymagającym dodatkowego wsparcia. Zbyt często to rodzice muszą o nią zadbać poprzez 
finansowanie prywatnych lekcji ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności językowych czy nadrabianie 
materiału z matematyki. Tymczasem, wyniki badania Kompetencje dla przyszłości 2018 zrealizowanego przez 
Fundację Evidence Institute pokazują, że uczniowie nie lubią korepetycji i woleliby pracować sami lub w małych 
grupach rówieśniczych, jednak szkoły rzadko oferują takie możliwości. Wymaga to dodatkowego wsparcia 
szkół i nauczycieli pod względem finansowym i organizacyjnym, ale także przełamania niechęci do współpracy 
i niestandardowych rozwiązań w edukacji, którą żywi wielu nauczycieli. Polscy nauczyciele, a w szczególności 
nauczyciele z Warszawy, mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami. Jednak aby zrobić kolejny krok do 
przodu, w polskiej szkole na stałe muszą zagościć rozwiązania, które sprawdzają się w najlepszych systemach 
edukacji, takich jak Singapur czy Finlandia. W krajach tych głównym czynnikiem rozwoju zawodowego 
nauczycieli są między innymi wzajemne wizytacje i wspólna praca w grupach przedmiotowych nad 
innowacyjnymi programami i metodami nauczania. Te formy pracy są w polskiej szkole marginalizowane ze 
względu na brak czasu i środków, ale też często przez niechęć do współpracy. Czas to zmienić, jeśli chcemy 
utrzymać poziom warszawskiej oświaty mimo niesprzyjających zmian systemowych.  

Podsumowując, wyniki warszawskich uczniów w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i rozumowaniu 
w naukach przyrodniczych należą do światowej czołówki. Jest to fakt udokumentowany rzetelnymi, 
ogólnodostępnymi danymi. Ciesząc się z tak dobrych wyników naszych uczniów, należy zastanowić się, co 
zrobić z polską i warszawską edukacją, aby nie zaprzepaścić dorobku będącego owocem wprowadzenia 
gimnazjów. Warszawskim szkołom brakuje pracy grupowej, projektowej, interdyscyplinarnej, opierającej się 
na kreatywnym korzystaniu z narzędzi i zasobów cyfrowych. Polskim nauczycielom brakuje czasu na 
wzajemną współpracę oraz pracę z uczniem w małych grupach i indywidualne spotkania, także z rodzicami. 
Trudno obecnie liczyć na zmiany na poziomie krajowym w programach nauczania i organizacji szkół, które 
by odpowiedziały na wyzwania XXI wieku. Czy zatem Warszawa może sama wprowadzać takie rozwiązania 
i utrzymać swoją pozycję światowego lidera edukacji? 

Raport ten pokazuje także, że świetne średnie wyniki w dużej mierze wynikają z relatywnie wyższego 
poziomu najsłabszych uczniów, którzy dzięki wprowadzeniu gimnazjów i innym projakościowym zmianom 
w polskiej edukacji, zyskali szansę na kształcenie na najwyższym poziomie. Wyzwaniem na ten moment jest 
zapewnienie wsparcia uczniom, którzy po ośmioletniej szkole podstawowej nie pójdą do liceów – tak aby 
dalej rozwijali umiejętności kluczowe związane z czytaniem ze zrozumieniem, myśleniem analitycznym czy 
wiedzą zdobywaną w ramach matematyki i przedmiotów przyrodniczych.  

Obecnie dla wielu uczniów i nauczycieli szkół podstawowych wyzwaniem są przeładowane i anachroniczne 
podstawy programowe. W takiej sytuacji warszawskie szkoły i samorząd nie powinny ograniczać się do dbania 
o organizację placówek i ich finansowanie. Potrzebna jest wspólna dyskusja nad tym, jak zmienić pracę szkół 
oraz metody i treści nauczania, aby mimo nietrafionych i politycznie umotywowanych zmian w edukacji 
podtrzymać światowy poziom warszawskich szkół i reformować je w kierunku, w jakim idą najlepsze systemy 
edukacji. Niech Warszawa dalej będzie europejskim Singapurem i prześcignie Helsinki nie tylko w wynikach 
PISA, lecz także w rozwijaniu wśród uczniów innych kompetencji XXI. Ten raport pokazuje, że warszawska 
edukacja jest światowym liderem i pytaniem na dziś jest, jak ten stan utrzymać. W edukacji na pewno nie da 
się tego zrobić, stojąc w miejscu. 
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Załączniki 
 

7.1. Przedstawianie wyników egzaminacyjnych na skali PISA 

Aby przedstawić wyniki egzaminacyjne na skali PISA, należy dokonać procedury wiązania (linking) dwóch 
testów. Istnieje kilka schematów wiązania testów, wyczerpujący przegląd można znaleźć u Paula Hollanda 
(2007) i Michaela Kolena (2004). W przypadku wiązania egzaminu gimnazjalnego z 2006 roku i badania PISA 
zastosowaliśmy schemat, który łączy ze sobą wykorzystanie wspólnych zadań́ (kotwiczących) ze wspólną 
grupą uczniów rozwiązujących dwa różne testy (tzw. łączenie z wykorzystaniem wspólnych osób).  

W 2006 roku podczas realizacji badania PISA zebrano dane, które pozwoliły na połączenie wyników PISA 
z wynikami zdawanego w tym samym roku egzaminu gimnazjalnego. Dla większości uczniów biorących 
udział w badaniu PISA (3599) udało się dotrzeć do wyników egzaminu gimnazjalnego, który odbył się kilka 
tygodni później. Informacja na temat wyników egzaminacyjnych zawiera nie tylko wynik sumaryczny, lecz 
także odpowiedzi na poszczególne pytania testowe.  

Wysokie korelacje między poszczególnymi częściami testu PISA a egzaminem gimnazjalnym sugerują,  
że mierzone umiejętności oraz narzędzia pomiarowe są do siebie w znacznym stopniu zbliżone.  
Korelacje pomiędzy umiejętnościami mierzonymi narzędziem PISA nie są wyższe niż korelacje między 
egzaminem gimnazjalnym a dowolnym testem PISA. Wiązanie wyników jest zatem uzasadnione.  
 

Tabela A1. Macierz korelacji między skalowanymi umiejętnościami. 

Test 

Egzamin 
gimnazjalny 

cz. hum. 

Egzamin 
gimnazjalny 

cz. mat.-przyr. 

PISA: 
matematyka 

PISA: 
czytanie ze 

zrozumieniem 

Egzamin gimnazjalny: cz. hum. 1    

Egzamin gimnazjalny: cz. mat.-przyr. 0,801 1   

PISA: matematyka 0,750 0,881 1  

PISA: czytanie ze zrozumieniem 0,765 0,719 0,704 1 

PISA: rozumowanie w naukach 
przyrodniczych 

0,788 0,855 0,838 0,762 

 

Wiązanie wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami testów PISA odbywało się w dwóch krokach, 
oddzielnie dla trzech skal PISA. W pierwszym został szacowany czterowymiarowy uogólniony model 
odpowiedzi częściowej, tzw. wielowymiarowe uogólnienie modelu Rascha. W modelu tym dana część 
egzaminu gimnazjalnego była skalowana w jednym wymiarze wspólnie z pytaniami PISA. Na wykresie A1 
przedstawiono model, za pomocą którego wiązano egzamin gimnazjalny, część matematyczno- 
-przyrodniczą, z pytaniami PISA ze skali science. 
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Wykres A1. Wielowymiarowy model skalowania w wiązaniu testów: wiązanie części matematyczno-przyrodniczej 
egzaminu gimnazjalnego ze skalą science testu PISA 2006. 

 

 

W tym modelu część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego oraz pytania ze skali science PISA 
były skalowane jako jeden wymiar, przy czym na wartości parametrów dla pytań z zakresu rozumowania 
w naukach przyrodniczych zostały nałożone wymuszenia wartości (ang. constrains) parametrów – tak, by 
były one zgodne z wartościami z kalibracji międzynarodowej. Taka procedura estymacji zapewnia, że 
parametry pytań z egzaminu gimnazjalnego będą umieszczone na tej samej, międzynarodowo 
porównywalnej skali, co parametry zadań PISA. 

W przypadku wiązania egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej ze skalą math w PISA 
postępowano podobnie, z tym że zadania z egzaminu były skalowane razem z zadaniami ze skali math. Gdy 
wiązano część humanistyczną ze skalą mierzącą czytanie ze zrozumieniem, wspólnie skalowane były pytania 
z części humanistyczneji ze skalą PISA read.  

W drugim kroku wiązania na podstawie oszacowanych parametrów dla egzaminu gimnazjalnego 
oszacowano umiejętności poszczególnych uczniów. Następnie wystandaryzowano wyniki w taki sposób, by 
uzyskane wartości średniej i odchylenia standardowego były zgodne z wynikami badania PISA z 2006 roku. 
Tak przedstawione wyniki egzaminacyjne zyskują dobrze opracowaną i zakorzenioną w porównaniach 
międzynarodowych skalę PISA.  

 

 

 



Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA 
 

 

 

50 

7.2. Szczegółowe wyniki z oszacowaniem błędów standardowych 

 

Tabela A2. Wyniki z czytania ze zrozumieniem z trzech edycji badania PISA:  
średnie uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców oraz pozostałych części kraju (kraje UE i OECD). 

Kraj 

Czytanie ze zrozumieniem Różnica  
(miasta powyżej 

miliona mieszkańców  
vs reszta kraju) 

Przedział ufności  
– miasta powyżej 

miliona mieszkańców 
Miasta powyżej 

miliona mieszkańców Reszta kraju 
Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Różnica Błąd st. Dolny Górny 

Australia 525,6 2,4 499,3 1,3 26,3 2,7 520,9 530,2 
Austria 479,8 5,0 481,9 1,7 -2,1 5,3 470,0 489,7 
Belgia 484,2 10,9 506,5 1,4 -22,3 10,9 462,9 505,5 
Bułgaria 483,4 9,5 422,7 4,0 60,7 10,3 464,8 502,0 
Kanada 532,2 3,5 523,1 1,2 9,0 3,7 525,3 539,1 
Chile 464,4 5,4 445,5 2,0 18,9 5,7 453,8 474,9 
Czechy 521,8 4,1 482,3 1,8 39,5 4,4 513,9 529,7 
Niemcy 504,5 11,5 504,7 1,9 -0,1 11,7 481,9 527,2 
Dania 499,6 7,6 496,9 1,4 2,7 7,8 484,7 514,6 
Hiszpania 515,4 5,3 485,4 1,2 30,1 5,5 505,0 525,9 
Francja 525,3 14,8 500,4 2,1 24,9 14,9 496,4 554,3 
Wielka Brytania 487,6 6,4 497,9 1,8 -10,3 6,6 475,1 500,0 
Grecja 496,5 6,7 472,6 2,6 23,9 7,2 483,4 509,5 
Chorwacja 501,9 6,9 478,4 2,2 23,5 7,2 488,5 515,4 
Węgry 508,6 6,2 478,3 2,1 30,3 6,5 496,5 520,7 
Irlandia 518,2 4,9 512,4 1,8 5,8 5,3 508,5 527,9 
Włochy 503,8 7,5 485,8 1,3 18,0 7,6 489,1 518,5 
Japonia 542,2 6,4 519,8 2,3 22,4 6,8 529,6 554,8 
Korea Południowa 530,0 2,8 531,3 2,9 -1,3 4,0 524,5 535,5 
Meksyk 454,3 3,1 416,8 1,4 37,5 3,4 448,2 460,4 
Nowa Zelandia 515,4 3,4 513,6 1,7 1,8 3,8 508,8 521,9 
Polska (Warszawa) 550,9 8,3 506,4 1,6 44,5 8,5 534,7 567,2 
Portugalia 506,9 15,6 491,0 1,9 15,8 15,7 476,3 537,4 
Rumunia 462,2 12,9 429,5 2,6 32,7 13,2 437,0 487,5 
Turcja 458,2 4,0 455,1 2,9 3,1 4,9 450,4 466,0 
Stany Zjednoczone 482,6 10,1 500,0 2,5 -17,4 10,4 462,8 502,4 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2009, 2012 i 2015.  
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Tabela A3. Wyniki z matematyki z trzech edycji badania PISA:  
średnie uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców oraz pozostałych części kraju (kraje UE i OECD). 

Kraj 

Matematyka Różnica  
(miasta powyżej 

miliona mieszkańców  
vs reszta kraju) 

Przedział ufności  
– miasta powyżej 

miliona mieszkańców 
Miasta powyżej 

miliona mieszkańców Reszta kraju 
Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Dolny Górny 

Australia 519,3 2,4 493,8 1,2 25,5 2,7 514,7 524,0 
Austria 489,9 4,4 501,6 1,9 -11,7 4,8 481,2 498,4 
Belgia 485,7 10,2 515,0 1,4 -29,4 10,3 465,6 505,7 
Bułgaria 477,7 8,3 428,1 3,0 49,6 8,8 461,43 493,9 
Kanada 526,3 3,2 518,8 1,2 7,5 3,4 520,0 532,7 
Chile 435,4 5,3 418,2 2,1 17,2 5,7 425,0 445,7 
Czechy 524,7 5,2 491,6 1,9 33,1 5,5 514,7 534,8 
Niemcy 512,3 12,2 510,9 1,8 1,5 12,3 488,4 536,2 
Dania 497,6 8,7 505,2 1,2 -7,6 8,7 480,6 514,5 
Hiszpania 508,0 5,3 482,2 1,2 25,8 5,5 497,5 518,4 
Francja 509,8 12,3 492,8 1,9 17,0 12,5 485,6 534,0 
Wielka Brytania 476,7 7,4 494,5 1,6 -17,7 7,5 462,3 491,1 
Grecja 473,3 5,8 455,4 2,4 17,9 6,3 462,0 484,6 
Chorwacja 483,8 6,6 458,9 2,2 24,9 7,0 470,8 496,8 
Węgry 506,3 6,5 475,4 2,1 30,9 6,8 493,7 519,0 
Irlandia 498,7 4,4 497,1 1,5 1,6 4,7 490,0 507,4 
Włochy 495,4 8,2 485,1 1,3 10,4 8,3 479,4 511,4 
Japonia 552,1 6,4 527,1 2,2 25,0 6,8 539,5 564,7 
Korea Południowa 543,4 3,3 539,9 3,0 3,6 4,4 537,1 549,8 
Meksyk 438,2 2,8 407,2 1,2 31,0 3,1 432,6 443,7 
Nowa Zelandia 508,7 3,2 503,3 1,7 5,4 3,6 502,5 514,9 
Polska (Warszawa) 550,6 9,6 503,8 1,7 46,8 9,7 531,8 569,4 
Portugalia 500,2 16,6 488,0 1,9 12,2 16,7 467,8 532,7 
Rumunia 458,6 10,5 437,0 2,4 21,5 10,8 437,9 479,2 
Turcja 439,0 4,3 437,6 3,3 1,5 5,4 430,7 447,4 
Stany Zjednoczone 462,0 9,7 481,5 2,4 -19,5 9,9 443,1 480,9 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2009, 2012 i 2015.  
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Tabela A4. Wyniki z rozumowania w naukach przyrodniczych z trzech edycji badania PISA:  
średnie uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców oraz pozostałych części kraju (kraje UE i OECD). 

Kraj 

Rozumowanie w naukach przyrodniczych Różnica  
(miasta powyżej 

miliona mieszkańców  
vs reszta kraju) 

Przedział ufności  
– miasta powyżej 

miliona mieszkańców 
Miasta powyżej 

miliona mieszkańców Reszta kraju 
Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Dolny Górny 

Australia 531,3 2,5 511,5 1,4 19,9 2,8 526,5 536,2 
Austria 487,6 4,9 500,9 1,7 -13,3 5,1 478,1 497,1 
Belgia 479,6 10,4 507,0 1,4 -27,4 10,5 459,1 500,1 
Bułgaria 491,0 8,9 435,0 3,3 56,0 9,5 473,5 508,4 
Kanada 529,8 3,4 526,8 1,1 3,0 3,6 523,1 536,5 
Chile 457,5 5,0 443,2 1,9 14,4 5,4 447,7 467,3 
Czechy 531,6 5,0 497,2 1,8 34,4 5,3 521,7 541,4 
Niemcy 516,8 12,5 517,9 2,0 -1,0 12,7 492,3 541,4 
Dania 494,5 9,2 500,1 1,3 -5,6 9,3 476,5 512,5 
Hiszpania 513,9 5,0 490,4 1,0 23,4 5,1 504,1 523,6 
Francja 508,1 13,7 496,1 1,9 11,7 13,9 481,2 535,0 
Wielka Brytania 494,9 6,8 514,1 1,8 -19,2 7,0 481,6 508,2 
Grecja 481,4 6,5 461,4 2,5 20,0 6,9 468,8 494,1 
Chorwacja 506,2 7,0 477,6 2,0 28,6 7,3 492,4 520,0 
Węgry 514,9 5,4 485,8 1,9 29,2 5,7 504,3 525,5 
Irlandia 509,6 4,7 511,1 1,8 -1,4 5,1 500,3 518,9 
Włochy 498,8 7,5 486,8 1,3 12,0 7,6 484,1 513,5 
Japonia 557,2 6,2 537,1 2,2 20,1 6,6 545,0 569,4 
Korea Południowa 531,0 2,6 530,2 2,7 0,8 3,7 526,0 536,0 
Meksyk 440,7 2,7 409,4 1,2 31,4 3,0 435,4 446,1 
Nowa Zelandia 518,2 3,3 521,2 1,7 -3,0 3,7 511,6 524,7 
Polska (Warszawa) 551,4 9,0 510,3 1,5 41,1 9,1 533,9 569,0 
Portugalia 510,2 14,5 493,6 1,9 16,6 14,6 481,9 538,5 
Rumunia 454,3 10,4 432,5 2,2 21,9 10,7 433,9 474,8 
Turcja 448,7 4,0 447,2 2,8 1,5 4,9 440,9 456,5 
Stany ZJednoczone 473,7 9,4 501,6 2,5 -27,9 9,7 455,3 492,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2009, 2012 i 2015.  
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Tabela A5. Wyniki z czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych w 
trzech cyklach badania PISA dla uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców (wszystkie kraje i jednostki 
uczestniczące w badaniu PISA). 

Kraj 
Czytanie Matematyka Przyroda 

Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. 
Argentyna 434,8 7,0 415,4 6,9 429,4 7,0 
Australia 525,6 2,4 519,3 2,4 531,3 2,5 
Austria 479,8 5,0 489,9 4,4 487,6 4,9 
Azerbejdżan 394,6 5,5 429,7 4,8 394,6 4,9 

Belgia 484,2 10,9 485,7 10,2 479,6 10,4 
Brazylia 426,7 4,4 396,9 4,7 416,7 4,0 
Bułgaria 483,4 9,5 477,7 8,3 491,0 8,9 
Chile 464,4 5,4 435,4 5,3 457,5 5,0 
Chiny (PSJG) 563,3 1,9 605,5 2,0 578,3 1,8 
Chorwacja 501,9 6,9 483,8 6,6 506,2 7,0 
Czechy 521,8 4,1 524,7 5,2 531,6 5,0 
Dania 499,6 7,6 497,6 8,7 494,5 9,2 
Francja 525,3 14,8 509,8 12,3 508,1 13,7 
Grecja 496,5 6,7 473,3 5,8 481,4 6,5 
Gruzja 448,7 5,9 448,3 6,2 449,3 5,2 
Hiszpania 515,4 5,3 508,0 5,3 513,9 5,0 
Hongkong 534,8 1,4 554,5 1,7 542,3 1,5 
Indonezja 436,3 10,0 424,8 11,2 423,5 10,6 
Irlandia 518,2 4,9 498,7 4,4 509,6 4,7 
Japonia 542,2 6,4 552,1 6,4 557,2 6,2 
Jordania 427,8 4,6 409,5 4,5 435,2 4,2 
Kanada 532,2 3,5 526,3 3,2 529,8 3,4 
Katar 432,7 1,4 425,7 1,1 435,5 1,3 
Kazachstan 425,0 6,7 436,1 8,1 438,5 8,2 
Kolumbia 442,8 2,6 404,7 2,6 428,2 2,6 
Korea Południowa 530,0 2,8 543,4 3,3 531,0 2,6 
Meksyk 454,3 3,1 438,2 2,8 440,7 2,7 
Niemcy 504,5 11,5 512,3 12,2 516,8 12,5 
Nowa 515,4 3,4 508,7 3,2 518,2 3,3 
Peru 440,8 12,0 427,5 12,2 418,0 10,8 
Polska (Warszawa) 550,9 8,3 550,6 9,6 551,4 9,0 
Portugalia 506,9 15,6 500,2 16,6 510,2 14,5 
Rosja 514,7 4,2 510,5 4,2 516,0 4,3 
Rumunia 462,2 12,9 458,6 10,5 454,3 10,4 
Serbia 473,2 4,9 472,3 6,2 469,8 5,3 
Singapur 534,4 0,8 567,2 0,8 549,6 0,8 
Tajlandia 467,3 7,0 465,5 8,9 474,4 7,9 
Tajwan 529,7 4,5 577,1 5,5 550,0 4,5 
Turcja 458,2 4,0 439,0 4,3 448,7 4,0 
Wielka Brytania 487,6 6,4 476,7 7,4 494,9 6,8 
Stany Zjednoczone 482,6 10,1 462,0 9,7 473,7 9,4 
Urugwaj 460,2 3,4 450,1 3,7 456,9 3,2 
Wietnam 528,8 11,3 531,0 12,8 551,0 10,3 
Węgry 508,6 6,2 506,3 6,5 514,9 5,4 
Włochy 503,8 7,5 495,4 8,2 498,8 7,5 
Zjednoczone Emiraty Arabskie 477,4 3,7 472,1 3,6 483,5 3,9 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2009, 2012 i 2015.  
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Tabela A6. Wyniki z czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych 
w trzech cyklach badania PISA dla uczniów z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców (kraje UE). 

Kraj 
Czytanie Matematyka Przyroda 

Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. 
Austria 485,7 4,5 500,7 4,4 499,5 4,4 
Belgia 488,4 5,4 491,3 5,3 483,8 5,3 
Bułgaria 470,2 5,8 466,6 5,0 477,2 5,1 
Chorwacja 500,8 3,0 482,4 3,4 500,0 3,2 
Czechy 511,9 4,2 515,3 4,6 520,7 4,5 
Dania 501,3 3,7 504,8 4,1 498,2 4,4 
Estonia 526,7 2,8 529,8 2,7 547,3 2,9 
Finlandia 537,4 2,9 529,4 2,6 549,1 3,0 
Francja 518,2 6,6 504,9 5,8 505,8 6,2 
Grecja 495,0 3,9 470,8 3,7 479,5 4,1 
Hiszpania 500,9 2,2 494,7 2,2 502,5 2,2 
Holandia 512,9 7,2 525,0 6,9 521,5 7,2 
Irlandia 520,7 4,1 501,3 3,3 514,2 3,5 
Litwa 493,8 2,6 498,4 2,6 505,9 3,0 
Luksemburg 512,8 2,2 512,3 1,4 513,8 1,5 
Niemcy 502,6 6,0 508,2 6,0 512,4 6,3 
Polska 532,1 3,1 527,4 3,7 533,7 3,1 
Portugalia 511,4 5,3 509,6 5,4 513,6 5,1 
Rumunia 455,6 4,9 459,4 4,5 453,0 4,2 
Szwecja 499,1 5,3 492,7 5,0 494,8 5,5 
Słowacja 502,3 4,9 511,8 5,5 507,4 5,0 
Słowenia 499,7 1,4 513,8 1,6 522,5 1,7 
Wielka Brytania 495,7 4,3 487,7 4,6 505,1 4,7 
Węgry 502,7 4,2 500,7 4,5 509,1 4,1 
Włochy 499,9 3,1 494,4 3,5 499,9 3,3 
Łotwa 508,3 2,7 503,1 3,1 511,8 2,8 
Warszawa 550,9 8,3 550,6 9,6 551,4 9,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2009, 2012 i 2015. 
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Tabela A7. Średnie wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców z czytania ze zrozumieniem. 

Kraj 
10. 

centyl 
Błąd 
st. 

25. 
centyl 

Błąd 
st. 

50. 
centyl 

Błąd 
st. 

75. 
centyl 

Błąd 
st. 

90. 
centyl 

Błąd 
st. 

Odchylenie 
st. 

Błąd 
st. 

Australia 397,1 2,9 466,1 2,2 534,5 1,9 596,4 1,8 647,5 2,0 97,4 0,9 

Austria 337,5 7,4 410,1 7,1 493,4 5,5 562,8 4,8 615,9 4,9 107,0 2,9 

Belgia 330,9 13,6 410,5 13,6 497,8 11,7 575,5 8,7 627,5 6,9 114,3 3,4 

Bułgaria 332,4 13,0 404,0 11,8 484,6 8,4 553,6 7,5 608,0 6,6 106,2 3,4 

Kanada 402,5 4,7 469,3 3,9 537,5 3,3 598,7 2,7 649,4 3,1 96,6 1,4 

Chile 350,0 7,5 405,6 6,3 466,2 5,8 524,9 6,2 575,8 5,9 86,3 2,5 

Czechy 402,3 8,5 460,1 6,4 526,9 5,8 587,3 5,7 635,9 5,8 91,8 3,2 

Niemcy 334,5 15,6 418,6 13,9 506,0 11,1 577,4 8,3 630,1 6,6 112,1 4,1 

Dania 385,4 8,8 445,4 6,8 514,3 7,1 577,2 8,3 626,5 8,2 94,6 3,1 

Hiszpania 389,6 9,4 453,2 6,9 515,4 4,8 569,5 3,9 614,7 4,3 88,6 2,7 

Francja 354,7 31,4 446,0 24,5 539,3 17,8 615,6 11,8 671,2 14,3 123,6 9,9 

Wielka Brytania 346,2 7,4 415,6 7,0 485,7 6,4 551,7 7,5 611,4 8,2 103,1 3,3 

Grecja 370,0 8,0 440,7 6,0 509,0 4,6 567,5 4,5 618,1 4,2 96,5 2,5 

Chorwacja 383,9 9,1 444,8 8,7 509,2 6,1 563,8 6,0 608,4 6,5 87,3 2,9 

Węgry 394,9 7,1 454,3 5,5 516,7 4,4 570,9 4,0 616,3 4,4 86,0 2,4 

Irlandia 396,1 6,1 459,1 4,9 527,6 4,8 587,2 3,7 636,3 3,5 93,1 2,0 

Włochy 360,9 9,8 432,1 7,7 503,3 6,4 565,5 4,9 613,8 4,4 99,7 2,9 

Japonia 384,9 10,1 462,6 7,6 537,4 5,3 600,5 4,4 653,0 4,8 105,9 3,1 

Korea Południowa 424,3 4,2 486,0 2,9 545,8 2,2 600,3 2,2 645,9 2,7 87,9 1,3 

Meksyk 344,5 4,5 398,0 3,7 454,2 3,2 505,8 3,3 550,5 3,5 80,3 1,4 

Nowa Zelandia 370,6 4,7 442,5 4,0 523,0 3,8 596,8 3,2 653,9 3,5 109,3 1,5 

Polska (Warszawa) 442,5 10,5 503,0 7,3 559,6 6,8 609,3 5,6 651,5 7,6 86,2 3,4 

Portugalia 387,5 18,5 450,2 15,2 517,7 13,1 576,0 9,8 621,1 8,2 92,2 4,8 

Rumunia 325,1 17,9 389,8 12,5 457,2 12,6 520,5 12,7 570,7 11,6 95,7 6,1 

Turcja 355,3 4,0 405,8 3,9 461,2 3,6 518,5 4,9 572,6 7,8 85,5 2,7 

Stany Zjednoczone 340,9 6,5 404,0 7,5 480,0 8,6 549,3 9,3 610,0 10,7 104,0 3,1 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 
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Tabela A8. Średnie wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców z matematyki. 

Kraj 
10. 

centyl 
Błąd 
st. 

25. 
centyl 

Błąd 
st. 

50. 
centyl 

Błąd 
st. 

75. 
centyl 

Błąd 
st. 

90. 
centyl 

Błąd 
st. 

Odchylenie 
st. 

Błąd 
st. 

Australia 400,5 2,1 460,1 2,0 527,2 1,9 591,8 2,0 646,2 2,5 94,9 0,9 

Austria 363,0 6,4 426,7 5,4 499,8 5,0 568,9 4,2 623,8 4,1 99,6 2,4 

Belgia 347,2 10,1 415,4 11,5 496,8 11,9 577,0 10,1 635,2 7,8 110,2 2,9 

Bułgaria 346,3 9,4 403,7 9,1 473,0 9,3 543,1 8,2 597,3 9,0 97,6 2,9 

Kanada 404,1 4,1 465,1 3,4 530,8 3,0 594,5 2,7 647,8 2,6 93,4 1,2 

Chile 325,7 6,3 375,4 5,6 432,4 5,5 494,4 6,6 550,2 6,2 85,6 2,0 

Czechy 414,4 7,8 470,7 6,4 537,7 6,3 604,6 6,6 657,2 5,6 94,1 3,2 

Niemcy 360,9 11,1 430,2 10,7 506,5 11,3 580,8 10,6 637,4 9,6 105,5 3,7 

Dania 384,3 10,2 445,5 9,2 514,7 8,3 579,6 6,4 629,3 8,0 93,5 2,4 

Hiszpania 385,1 7,9 447,9 7,0 511,6 5,0 568,9 4,8 616,0 4,6 89,0 2,2 

Francja 367,4 21,3 436,3 17,1 515,7 14,6 585,4 12,2 644,8 16,0 106,8 7,4 

Wielka Brytania 352,8 7,0 409,6 6,1 475,7 6,1 539,7 7,7 603,9 9,9 97,0 2,8 

Grecja 356,8 6,5 415,0 5,0 479,4 5,4 542,5 4,5 593,9 4,4 92,5 2,2 

Chorwacja 377,0 6,3 427,5 4,7 484,6 4,9 543,6 5,8 593,7 8,1 84,0 2,8 

Węgry 396,7 5,5 450,0 5,0 509,5 4,7 571,5 5,3 626,6 6,8 89,2 2,5 

Irlandia 386,4 5,1 441,3 4,5 503,9 4,4 564,6 3,8 615,6 3,0 88,0 1,5 

Włochy 357,1 8,4 418,0 6,7 486,4 6,5 550,1 7,0 607,4 7,0 99,5 3,7 

Japonia 416,5 6,5 480,6 6,4 546,6 5,9 611,6 5,6 666,2 5,4 96,7 2,5 

Korea Południowa 423,0 3,8 484,1 2,9 551,7 2,5 614,6 2,7 668,2 4,3 95,6 1,8 

Meksyk 336,8 3,2 383,4 3,2 434,5 3,2 487,2 3,4 535,2 3,2 76,7 1,3 

Nowa Zelandia 380,2 3,5 439,7 3,4 513,6 3,8 586,1 3,7 646,0 3,0 101,7 1,3 

Polska (Warszawa) 429,1 7,5 488,5 7,5 546,7 8,0 606,6 6,0 655,5 7,3 88,4 2,7 

Portugalia 370,3 15,9 430,0 16,3 503,5 14,0 570,1 9,2 619,6 9,9 96,3 4,4 

Rumunia 347,7 9,5 393,8 9,4 450,2 11,5 510,7 13,3 569,3 10,4 85,4 3,5 

Turcja 333,2 4,0 379,1 3,7 435,6 4,2 498,0 5,9 567,2 11,5 92,3 3,6 

Stany Zjednoczone 333,6 5,3 386,2 6,3 448,9 7,8 518,0 9,1 577,0 9,6 93,2 2,6 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 
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Tabela A9. Średnie wyniki uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców z rozumowania w naukach 
przyrodniczych. 

Kraj 
10. 

centyl 
Błąd 
st. 

25. 
centyl 

Błąd 
st. 

50. 
centyl 

Błąd 
st. 

75. 
centyl 

Błąd 
st. 

90. 
centyl 

Błąd 
st. 

Odchylenie 
st. 

Błąd 
st. 

Australia 396,8 2,4 463,7 2,1 537,7 2,1 605,1 2,3 661,5 2,4 102,2 0,9 

Austria 347,3 6,3 415,8 6,7 498,3 5,3 569,9 4,2 624,2 4,1 105,5 2,4 

Belgia 336,3 10,2 405,3 12,0 491,8 12,8 570,9 8,5 626,9 6,0 111,2 2,9 

Bułgaria 356,4 11,1 421,3 9,9 492,7 8,3 561,1 7,9 613,6 8,5 99,1 2,9 

Kanada 394,1 4,0 459,7 3,8 531,9 3,4 599,4 2,8 652,7 2,8 100,2 1,4 

Chile 348,3 5,3 395,5 5,6 454,7 6,1 518,8 6,5 571,8 5,8 85,6 2,1 

Czechy 415,1 6,4 477,2 6,5 544,8 5,7 609,4 6,0 660,2 5,7 93,3 2,8 

Niemcy 353,1 13,2 429,4 14,0 513,0 12,2 591,9 8,7 650,4 8,5 114,4 4,5 

Dania 361,4 8,8 425,3 9,6 501,3 9,4 576,2 7,7 630,1 7,9 103,7 3,1 

Hiszpania 391,3 8,4 455,3 7,6 519,2 5,2 575,4 4,3 622,0 5,1 90,6 2,7 

Francja 355,6 23,6 429,9 22,0 520,2 14,8 590,2 11,8 646,1 13,3 114,1 8,9 

Wielka Brytania 352,2 5,8 418,6 6,5 494,5 6,8 563,6 6,6 628,2 8,6 105,6 3,1 

Grecja 368,9 6,8 430,8 5,9 496,3 5,3 557,7 5,1 610,5 4,7 93,4 2,4 

Chorwacja 395,4 7,4 450,8 6,9 511,7 5,7 570,0 6,1 620,2 7,8 86,6 3,3 

Węgry 408,3 6,0 464,5 4,7 522,5 4,1 579,9 4,3 629,9 4,8 86,3 2,1 

Irlandia 383,6 5,1 444,7 4,5 513,5 4,6 580,1 3,8 633,3 3,5 96,4 1,5 

Włochy 361,6 8,6 428,4 8,2 500,5 6,2 561,8 4,7 612,1 5,1 99,2 3,9 

Japonia 412,7 7,6 485,2 7,1 559,4 5,7 621,7 4,5 673,9 5,0 102,1 2,7 

Korea Południowa 413,5 3,6 474,9 2,8 539,1 2,2 597,0 2,4 647,0 2,7 91,0 1,4 

Meksyk 345,0 2,9 388,4 3,0 439,1 3,1 492,0 3,4 538,8 3,4 75,5 1,1 

Nowa Zelandia 372,8 4,3 439,9 4,0 525,2 4,0 604,9 3,3 665,8 3,6 112,6 1,4 

Polska (Warszawa) 434,0 10,2 493,5 9,2 558,5 6,1 615,3 6,9 663,7 6,8 91,2 3,4 

Portugalia 383,7 13,2 442,4 13,6 510,6 12,3 573,0 9,9 624,3 8,8 92,1 4,2 

Rumunia 338,6 11,7 393,2 10,7 449,8 11,5 511,0 11,6 561,4 9,3 84,6 4,0 

Turcja 348,3 3,6 391,8 3,7 444,6 4,1 503,5 5,6 561,1 8,5 84,0 3,1 

Stany Zjednoczone 332,6 4,9 390,2 6,0 458,5 8,2 535,3 8,8 597,0 8,9 101,2 2,6 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 
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Tabela A10. Średni poziom uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców na skalach statusu społeczno- 
-ekonomicznego, zasobów kulturowych i zasobów edukacyjnych (skale standaryzowane ze 
średnią 0 i odchyleniem standardowym 1 w każdym cyklu badania PISA dla krajów poddanych analizie). 

Kraj 

Status społeczno-ekonomiczny Zasoby kulturowe Zasoby edukacyjne 
Miasta powyżej 

miliona  
mieszkańców Reszta kraju 

Miasta powyżej 
miliona  

mieszkańców Reszta kraju 

Miasta powyżej 
miliona  

mieszkańców Reszta kraju 

Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. 
Australia 0,41 0,01 0,20 0,01 -0,01 0,01 -0,16 0,01 0,14 0,01 -0,02 0,01 
Austria 0,14 0,04 0,12 0,01 0,05 0,03 -0,03 0,01 0,07 0,03 0,12 0,01 
Belgia 0,21 0,08 0,19 0,01 -0,19 0,05 -0,33 0,01 0,02 0,04 0,06 0,01 
Bułgaria 0,44 0,04 -0,24 0,02 0,47 0,03 0,15 0,01 -0,03 0,03 -0,36 0,02 
Kanada 0,53 0,03 0,47 0,01 0,03 0,02 -0,11 0,01 0,14 0,02 0,02 0,01 
Chile -0,19 0,06 -0,60 0,03 -0,03 0,03 -0,15 0,01 -0,31 0,03 -0,42 0,02 
Czechy 0,41 0,03 -0,05 0,01 0,28 0,04 -0,10 0,01 0,28 0,03 0,20 0,01 
Niemcy 0,23 0,06 0,22 0,01 0,12 0,04 0,00 0,01 0,22 0,03 0,22 0,01 
Dania 0,46 0,08 0,39 0,01 0,02 0,07 -0,16 0,01 0,21 0,04 0,15 0,01 
Hiszpania 0,04 0,07 -0,34 0,01 0,28 0,04 0,11 0,01 0,07 0,02 0,06 0,01 
Francja 0,12 0,08 -0,05 0,01 0,26 0,09 -0,20 0,02 -0,14 0,06 -0,23 0,01 
Wielka Brytania 0,09 0,04 0,24 0,01 -0,15 0,04 -0,16 0,01 -0,02 0,03 -0,01 0,01 
Grecja 0,25 0,05 -0,11 0,02 0,31 0,04 0,09 0,01 -0,09 0,04 -0,25 0,01 
Chorwacja 0,20 0,04 -0,20 0,01 -0,05 0,03 -0,34 0,01 0,15 0,02 0,04 0,01 
Węgry 0,29 0,03 -0,24 0,02 0,43 0,03 0,15 0,01 0,10 0,02 -0,04 0,01 
Irlandia 0,20 0,04 0,05 0,01 -0,11 0,03 -0,25 0,01 -0,18 0,03 -0,17 0,01 
Włochy 0,23 0,05 -0,08 0,01 0,30 0,03 0,15 0,01 0,16 0,03 0,15 0,01 
Japonia 0,06 0,02 -0,07 0,01 -0,32 0,03 -0,48 0,01 -0,48 0,03 -0,56 0,01 
Korea Południowa 0,01 0,02 -0,13 0,02 0,32 0,02 0,23 0,02 -0,12 0,01 -0,20 0,01 
Meksyk -0,50 0,05 -1,27 0,02 -0,18 0,02 -0,46 0,01 -0,54 0,03 -1,01 0,01 
Nowa Zelandia 0,22 0,02 0,10 0,01 -0,19 0,02 -0,21 0,01 -0,08 0,02 -0,16 0,01 
Polska (Warszawa) 0,40 0,07 -0,28 0,01 0,49 0,06 0,09 0,01 0,51 0,03 0,36 0,01 
Portugalia 0,29 0,16 -0,51 0,02 0,33 0,09 -0,01 0,01 0,25 0,06 0,07 0,01 
Rumunia 0,14 0,08 -0,46 0,02 0,56 0,05 0,34 0,01 0,34 0,07 -0,04 0,02 
Turcja -1,01 0,04 -1,34 0,02 0,10 0,03 -0,07 0,01 -0,15 0,04 -0,45 0,02 
Stany Zjednoczone -0,06 0,07 0,23 0,02 -0,13 0,04 -0,16 0,01 -0,26 0,05 -0,19 0,01 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 
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Tabela A11. Średni poziom uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców na skalach poczucia dyscypliny 
i wagarowania (skale standaryzowane ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 1 w każdym cyklu badania 
PISA dla krajów poddanych analizie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 

 

Kraj 

Poczucie dyscypliny Wagarowanie 
Miasta powyżej 

miliona  
mieszkańców Reszta kraju 

Miasta powyżej 
miliona  

mieszkańców Reszta kraju 

Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. 
Australia -0,03 0,02 -0,16 0,01 -0,02 0,01 0,00 0,01 
Austria 0,01 0,03 0,21 0,02 -0,04 0,03 -0,33 0,01 
Belgia -0,02 0,05 -0,05 0,01 0,01 0,05 -0,23 0,01 
Bułgaria -0,07 0,05 -0,13 0,02 0,42 0,07 0,55 0,03 
Kanada 0,00 0,02 -0,04 0,01 0,17 0,03 0,09 0,01 
Chile -0,17 0,04 -0,15 0,02 0,12 0,04 0,05 0,02 
Czechy -0,12 0,05 -0,11 0,02 -0,16 0,02 -0,26 0,01 
Niemcy 0,20 0,05 0,16 0,01 -0,18 0,03 -0,30 0,01 
Dania 0,05 0,06 -0,03 0,01 0,28 0,07 0,01 0,01 
Hiszpania 0,01 0,04 -0,03 0,01 0,12 0,04 0,11 0,01 
Francja -0,20 0,09 -0,29 0,01 0,05 0,07 -0,07 0,01 
Wielka Brytania 0,05 0,04 0,02 0,01 0,07 0,05 -0,04 0,01 
Grecja -0,20 0,05 -0,30 0,01 0,34 0,04 0,32 0,01 
Chorwacja -0,18 0,06 -0,10 0,02 -0,03 0,13 -0,12 0,02 
Węgry 0,02 0,04 0,02 0,02 -0,16 0,03 -0,28 0,01 
Irlandia 0,08 0,03 0,11 0,02 -0,17 0,03 -0,22 0,01 
Włochy -0,07 0,04 -0,05 0,01 0,29 0,04 0,26 0,01 
Japonia 0,56 0,05 0,69 0,01 -0,48 0,03 -0,53 0,01 
Korea Południowa 0,34 0,02 0,31 0,02 -0,37 0,01 -0,38 0,02 
Meksyk 0,05 0,02 0,04 0,01 0,09 0,02 0,00 0,01 
Nowa Zelandia -0,10 0,03 -0,20 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 
Polska (Warszawa) 0,02 0,09 0,04 0,02 0,32 0,07 0,12 0,02 
Portugalia 0,08 0,06 0,07 0,01 0,32 0,10 0,17 0,01 
Rumunia 0,18 0,07 0,26 0,02 0,74 0,11 0,48 0,04 
Turcja -0,12 0,02 -0,06 0,01 0,37 0,05 0,32 0,03 
Stany Zjednoczone 0,18 0,05 0,16 0,01 0,12 0,04 -0,04 0,01 
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Tabela A12. Średni poziom uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców na skalach motywacji zewnętrznej 
i przyjemności z uczenia się (skale standaryzowane ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 1 w każdym 
cyklu badania PISA dla krajów poddanych analizie). 

Kraj 

Motywacja zewnętrzna Przyjemność z uczenia się 
Miasta powyżej 

miliona  
mieszkańców Reszta kraju 

Miasta powyżej 
miliona  

mieszkańców Reszta kraju 

Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. 
Australia 0,16 0,01 0,12 0,01 0,07 0,02 -0,07 0,01 
Austria -0,45 0,03 -0,43 0,01 -0,13 0,03 -0,25 0,02 
Belgia -0,11 0,04 -0,30 0,01 0,13 0,04 -0,16 0,01 
Bułgaria -0,06 0,03 0,16 0,01 0,17 0,04 0,20 0,01 
Kanada 0,31 0,02 0,27 0,01 0,32 0,02 0,18 0,01 
Chile 0,16 0,03 0,27 0,02 -0,01 0,03 -0,02 0,01 
Czechy -0,25 0,03 -0,17 0,01 -0,15 0,04 -0,18 0,01 
Niemcy -0,17 0,04 -0,14 0,01 0,05 0,05 -0,07 0,01 
Dania 0,17 0,06 0,12 0,01 0,13 0,06 -0,05 0,01 
Hiszpania 0,07 0,04 0,01 0,01 0,05 0,03 -0,07 0,01 
Francja -0,02 0,06 -0,17 0,01 0,01 0,10 -0,06 0,02 
Wielka Brytania 0,24 0,03 0,19 0,01 0,09 0,04 -0,06 0,01 
Grecja 0,08 0,03 0,03 0,01 0,13 0,03 0,06 0,01 
Chorwacja -0,08 0,05 0,01 0,02 -0,07 0,03 -0,06 0,01 
Węgry -0,19 0,02 -0,10 0,01 0,07 0,03 0,03 0,01 
Irlandia 0,10 0,03 0,15 0,01 -0,01 0,03 -0,05 0,01 
Włochy -0,10 0,06 -0,05 0,01 0,13 0,03 0,04 0,01 
Japonia -0,47 0,03 -0,45 0,02 -0,09 0,04 -0,15 0,02 
Korea Południowa -0,26 0,02 -0,34 0,01 -0,06 0,02 -0,08 0,02 
Meksyk 0,42 0,02 0,52 0,01 0,33 0,02 0,39 0,01 
Nowa Zelandia 0,32 0,02 0,17 0,01 0,19 0,02 0,04 0,01 
Polska (Warszawa) -0,09 0,04 0,02 0,01 0,03 0,09 -0,10 0,01 
Portugalia 0,36 0,08 0,29 0,01 0,21 0,05 0,26 0,01 
Rumunia -0,04 0,08 0,09 0,02 0,10 0,05 0,17 0,01 
Turcja 0,19 0,02 0,23 0,01 0,34 0,03 0,41 0,02 
Stany Zjednoczone 0,26 0,03 0,18 0,01 0,09 0,04 0,02 0,01 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 
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Tabela A13. Czas nauki deklarowany przez uczniów z miast powyżej miliona mieszkańców (w minutach). 

Kraj 

Matematyka Język ojczysty Przyroda 
Całkowity  
czas nauki 

Czas nauki  
poza lekcjami 

Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. Średnia Błąd st. 

Australia 237,8 1,3 236,4 1,1 219,4 2,4 1 503,8 6,3 14,6 0,2 

Austria 151,3 3,2 144,6 1,8 221,0 9,4 1 582,0 23,1 12,7 0,4 

Belgia 222,3 4,5 236,6 3,8 188,1 5,4 1 635,4 12,4 14,8 0,8 

Bułgaria 143,6 6,1 145,3 4,0 256,9 6,3 1 474,7 40,5 16,7 0,5 

Kanada 282,9 4,4 310,3 5,5 294,7 5,3 1 540,8 19,4 14,9 0,5 

Chile 371,1 9,7 355,9 8,6 314,8 6,5 1 861,0 29,6 13,4 0,5 

Czechy 178,5 3,4 178,9 2,7 249,3 9,0 1 481,6 10,7 12,0 0,5 

Niemcy 194,6 5,7 192,2 5,2 266,6 9,4 1 428,7 23,7 8,9 0,6 

Dania 220,4 4,9 310,7 5,7 184,4 4,6 1 415,3 27,2 14,3 1,4 

Hiszpania 196,5 2,7 209,8 3,3 212,5 5,2 1 693,4 34,8 15,7 0,6 

Francja 224,5 6,9 231,9 7,4 194,9 11,5 1 665,6 38,0 13,2 0,7 

Wielka Brytania 224,8 4,4 238,9 6,1 276,9 5,2 1 550,0 21,1 14,2 1,0 

Grecja 202,3 2,7 181,0 3,0 228,0 4,7 1 508,0 18,5 17,8 0,6 

Chorwacja 163,6 5,1 172,4 3,6 193,7 11,0 1 669,1 37,1 22,6 0,8 

Węgry 152,3 2,2 163,1 2,5 163,1 6,1 1 522,8 10,8 14,9 0,4 

Irlandia 187,0 1,6 178,5 2,1 134,0 3,7 1 678,9 12,0 12,9 0,5 

Włochy 225,9 4,5 288,5 5,2 140,6 6,3 1 680,0 38,0 18,9 0,7 

Japonia 239,8 6,1 219,1 3,2 174,7 4,9 1 576,4 21,0 9,9 0,6 

Korea Południowa 222,7 2,9 205,3 3,1 181,8 3,0 1 812,0 14,8 16,8 0,4 

Meksyk 244,7 3,1 228,9 3,1 245,4 3,2 1 596,9 22,6 17,2 0,3 

Nowa Zelandia 250,5 2,0 250,9 2,2 263,1 4,0 1 535,3 12,1 13,8 0,5 

Polska (Warszawa) 218,1 3,4 245,0 7,0 194,4 10,3 1 509,3 41,9 16,5 0,7 

Portugalia 253,1 9,1 228,3 7,2 236,5 11,4 1 596,8 41,4 13,5 1,6 

Rumunia 154,9 8,3 187,7 7,1 161,8 11,6 b.d. b.d. 13,7 1,6 

Turcja 201,1 3,1 199,2 2,2 174,4 4,7 1 505,8 13,9 20,5 0,6 

Stany Zjednoczone 245,1 5,8 269,2 7,7 247,9 6,3 1 434,0 60,5 17,5 1,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogólnodostępnych baz z badań PISA 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015. 
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