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Ogólnopolskie badanie 
online, diagnozujące 
umiejętności uczniów 

na początku roku 
szkolnego

IV KLASA
Diagnoza na progu II etapu kształcenia jest szczególnie ważna, gdyż pozwala nauczycielom, którzy rozpoczynają 
pracę z nową klasą na poznanie umiejętności swoich uczniów. Pomiar ten umożliwia także podsumowanie wyników 
nauczania na I etapie kształcenia.

VI KLASA
Diagnoza w klasie VI pozwala nauczycielom ocenić umiejętności swoich uczniów na półmetku II etapu kształcenia. 
Dzięki niej nauczyciele dostają obraz tego, czy stosowane przez nich metody pracy zmierzają do założonych celów. 
Wyniki pozwalają również dostosować metody nauczania do poziomu wiedzy uczniów.

VII KLASA

Diagnoza w klasie VII jest niezwykle istotna w obliczu zmian w strukturze szkolnictwa i egzaminów zewnętrznych. 
Wypełnia ona lukę po sprawdzianie szóstoklasisty, dostarczając nauczycielom analogicznej informacji o poziomie 
umiejętności uczniów w tym wieku. Jej wyniki pomogą nauczycielom odpowiednio przygotować uczniów do 
czekającego ich za niespełna dwa lata ważnego egzaminu selekcyjnego.

 → Bezpłatne elektroniczne raporty dla uczniów prezentujące ich wyniki na tle osiągnięć rówieśników. 
 → Możliwość zakupu elektronicznego raportu dla szkoły zawierającego wyniki:

• dla każdego ucznia uczestniczącego w badaniu,
• dla każdego oddziału,
• dla szkoły z podziałem na klasy,
• z podziałem na płeć i uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 → Interpretacja wyników badania w odniesieniu do średniego poziomu umiejętności w kraju, a nie tylko do szkół biorących udział 
w DOR (dzięki wykorzystaniu zadań z badań ogólnopolskich).

 → Przystępna informacja, jak interpretować wyniki badania i wykorzystać je w doskonaleniu nauczania.
 → Możliwość wzięcia udziału w kolejnych badaniach umiejętności organizowanych przez Fundację Evidence Institute i otrzymania 

raportów dotyczących zmiany w poziomie umiejętności uczniów.

Diagnoza Otwarcia Roku (DOR) 2017/18 to badanie 
wiadomości i umiejętności uczniów klas IV, VI i VII 
szkół podstawowych. Badanie obejmuje najważniejsze 
kompetencje zdobywane w toku kształcenia ogólnego, 
czyli umiejętności rozumienia i interpretacji tekstów 
oraz matematyczne. Testy DOR sprawdzają opanowanie 
wymagań podstawy programowej, obejmując treści 
i umiejętności nauczane w poprzednich klasach.

Badanie pozwoli sprawdzić, co potrafią uczniowie 
rozpoczynający rok szkolny. Jego wyniki pomogą 
nauczycielom lepiej zaplanować pracę z uczniami, 
dostosowując ją do ich potrzeb i możliwości. Przyczyni 
się to do podniesienia wyników nauczania.

DOR obejmuje trzy poziomy nauczania w szkole 
podstawowej:

O BADANIU

Lp. Termin badania Raport z wynikami dla 
szkoły

1
25 września –  
1 października 2017 r.

17 października 2017 r.

2 2 – 15 października 2017 r. 24 października 2017 r.

3 16 – 22 października 2017 r. 31 października 2017 r.

4 23 – 27 października 2017 r. 7 listopada 2017 r.

Rejestracja od 18 września

Szkoła decyduje się na jeden termin badania i w jego ramach 
przeprowadza diagnozę w wybranych przez siebie dniach.



Pomiar przeprowadzony na 
komputerze

• Wygodny sposób badania bez potrzeby drukowania testów.
• Brak konieczności angażowania nauczycieli w sprawdzanie testów.
• Atrakcyjna dla uczniów forma badania, która zwiększa motywację do rozwiązania zadań.

Najwyższe standardy 
badawcze

• Przeprowadzenie diagnozy przez zespół naukowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie pomiaru umiejętności.

• Testy skonstruowane z wykorzystaniem zadań o wysokiej jakości, potwierdzonej w ogólnopol-
skich badaniach standaryzacyjnych.

Dodatkowe wsparcie 
ekspertów

• Możliwość zamówienia za niewielką opłatą pogłębionych raportów z badania uwzględniających 
uzupełniające dane edukacyjne oraz indywidualne potrzeby placówki.

CO WYRÓŻNIA DOR?

Bezpłatnie dla każdej 
szkoły

 → Udział szkoły w badaniu.
 → Dostęp online do testu.
 → Wsparcie techniczne szkoły podczas realizacji badania.
 → Raporty dla uczniów podsumowujące ich wyniki udostępnione po zalogowaniu na stronie 

internetowej.

Dla chętnych szkół za 
opłatą 300 zł

 → Analiza danych oraz elektroniczny raport zawierający opracowane wyniki dla szkoły:
• dla każdego ucznia uczestniczącego w badaniu,
• dla każdego oddziału,
• dla szkoły z podziałem na klasy,
• z podziałem na płeć i uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 → Przystępna informacja, jak interpretować wyniki badania i wykorzystać je w doskonaleniu 
nauczania.

CENNIK

ZASADY ZGŁOSZENIA SZKOŁY I ORGANIZACJA BADANIA

• Do badania zapraszamy każdą szkołę podstawową z Polski.
• Szkoła może przystąpić do diagnozy na wszystkich poziomach (IV, VI i VII klasa) lub dowolnie wybranych.
• Rejestracja do badania rozpoczyna się 18 września i odbywa się za pośrednictwem strony www.diagnoza.edu.pl.
• Szkoła wybiera jeden z terminów badania między 25 września a 27 październikiem 2017 r. i przeprowadza diagnozę w dowolnych 

dniach w wybranym terminie.
• Uczniowie rozwiązują testy na komputerach.
• Realizacja badania wymaga jedynie dostępu do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
• Badanie jednej grupy uczniów obejmuje dwie sesje testowe (test z umiejętności czytania i matematyki) po 45-60 min. każda.
• Raporty z badania będą przesłane w formie elektronicznej. 
• Szczegółowe informacje na temat organizacji badania można znaleźć na stronie www.diagnoza.edu.pl w zakładce „Procedury 

badania”.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: kompetencje@evidenceinstitute.pl 
Telefon: +48 (22) 308 77 75 lub +48 570 444 065

KIM JESTEŚMY?

Fundacja zrzesza osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizacji naj-
większych badań edukacyjnych w Polsce i na świecie. Naszym celem jest 
budowanie polityki publicznej na podstawie twardych danych uzyskanych 
z rzetelnych badań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dorobek 
akademicki w dziedzinie oceny umiejętności uczniów oraz wspieraniu 
nauczycieli, szkół, samorządów oraz administracji rządowej. Eksperci 
Evidence Institute związani są z czołowymi polskimi uczelniami i współ-
pracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

kontakt@evidenceinstitute.pl | www.evidenceinstitute.pl
+48 (22) 308 77 75 | +48 570 444 065

SoNET Systems jest firmą australijską, która od 1995 r. 
rozwija oprogramowanie i usługi doradcze na całym 
świecie, w tym nowoczesne rozwiązania dla edukacji. 
Jednym z głównych produktów firmy jest Assess-
ment Master – platforma wykorzystywana do badań 
umiejętności przez szkoły, uczelnie, a także rządy na 
całym świecie. SoNET posiada certyfikaty ISO 27001 
oraz ISO 9001. 

www.sonet.com.au

SoNET Systems Fundacja Naukowa Evidence Institute  
– Badania dla Edukacji 


