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Informacja o badaniu PISA i jego przebiegu 

 

 

Badanie PISA jest największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów na świecie. 

Jest przeprowadzane co 3 lata i Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2000 roku.  

Realizacja badania PISA 2022 w każdej szkole polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności 

uczniów za pomocą zadań rozwiązywanych na komputerach. W każdej szkole udział w badaniu wezmą 

wylosowani uczniowie, urodzeni w 2006 roku.   

Wylosowani uczniowie będą rozwiązywać zadania mierzące umiejętności z zakresu 

matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, rozumienia czytanego tekstu, umiejętności 

ekonomicznych oraz kreatywnego myślenia. Przydział uczniów do poszczególych części badania jest 

losowy. Uczniowie wypełnią również kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące ich opinii 

i postaw. Badanie będzie realizowane na komputerach dostarczonych przez wybraną w przetargu 

firmę badawczą. Całe badanie powinno odbyć się w ciągu jednego dnia. Elementem badania jest także 

wypełnienie przez dyrektorów ankiety dotyczącej szeroko rozumianych zasobów szkoły.  

Pragniemy zapewnić, że wyniki przeprowadzonych badań zostaną opracowane ‒ podobnie jak 

w raportach z poprzednich edycji badania ‒ jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie 

ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani do oceny 

wiedzy i umiejętności pojedynczych uczniów. Dlatego też ani nazwy szkół biorących udział w badaniu, 

ani też uzyskane w nich wyniki nie będą nikomu udostępniane.  

Podczas realizacji badania będziemy przestrzegać postanowień Ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. Wszystkie zbierane i wykorzystywane dane osobowe zostaną 

zanonimizowane i nie będą w żadnym zakresie upubliczniane ani przekazywane innym podmiotom. 

Przesłane nam listy uczniów posłużą jedynie do wylosowania uczestników tego badania (nie będą 

wykorzystywane ponownie, do innych badań), a dostęp do nich będą mieć tylko upoważnieni 

członkowie zespołu badawczego. Uczniowie biorący udział w badaniu będą identyfikowani wyłącznie 

na podstawie numerów nadanych im podczas losowania, nie zaś na podstawie nazwisk.  

Realizację badania PISA wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki, które powiadomiło o badaniu 

Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Pragniemy jednak podkreślić, że lista szkół uczestniczących 

w  badaniu nie zostanie udostępniona żadnym podmiotom, ani Ministerstwu, ani też kuratoriom i tylko 

w gestii Państwa będzie możliwość wykazywania swojego udziału w badaniu. 

 


