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TEST SPRAWDZAJĄCY A OBIEKTYWIZM OCENIANIA

Ocenienie uczniów jest jednym z problemów nurtujących każdego nauczyciela.

Istnieje on, jak wskazuje literatura pedagogiczna, od dawna. „Kontrowersyjnym pozostaje

przedmiot oceny szkolnej. Dla przedstawicieli pedagogiki klasycznej też nie był on

jednoznaczny. J. A. Komeński czyni przedmiotem oceny wiadomości i poprawność myślenia,

J.T. Herbart wskazuje na wrodzone uzdolnienia ucznia. J. J. Rousseau – na „rozsądek”,

umysł, dowcip dziecka, więc na coś w rodzaju inteligencji ogólnej. L. Tołstoj – na „zasób

wiedzy” i umiejętności posługiwania się nią w praktyce”.1

Podstawą prawną dotyczącą oceniania uczniów jest Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania. Paragraf 2

w/w aktu prawnego stanowi,że:

1. „Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez

nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz

formułowaniu oceny.

2. Ocenienie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

w tym zakresie,

2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno – wychowawczej.”2

Ten niewielki fragment powyższego rozporządzenia wskazuje na rolę i wagę oceny

w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Realizacja oceniania jest jednak w praktyce

szkolnej bardzo złożona.

W swojej pracy zawodowej nauczyciel wielokrotnie musi podejmować bardzo trudne

decyzje dotyczące właśnie oceny ucznia. Dyskusje prowadzone w gronie nauczycieli

potwierdzają, iż problemy takie pokonuje wielu z nas. Dotyczą one przede wszystkim

subiektywizmu i obiektywizmu oceniania. Temat ten porusza również Barbara Karolczak

1 M. Janukowicz, Oceniać inaczej, „Nowe w Szkole” 1998/99 nr 5 s. 8
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania..., Paragraf
nr 2.
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– Biernacka w interesującym artykule „Zagadnienie oceniania szkolnego”. Motto tego

artykułu to następujący cytat: „Każdy nauczyciel buduje własny elektyczny system ocen,

który trudno mu dokładnie określić, bo jest złożony ze sprzeczności: docenić wybitnych

przy równoczesnym podtrzymaniu słabych, nagrodzić zdolności, ale i wkład pracy

i pilność”.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny szkolne, do których nauczyciele

zostali zobligowani rozporządzeniem MEN, wprowadzają pewien porządek, powodują,

że ocena ucznia jest bardziej obiektywna. Zapewne pewniej czuje się teraz uczeń, rodzic,

ale również i nauczyciel. Czy jednak zupełnie obiektywne ocenianie jest możliwe? Znając

ucznia, jego możliwości, sytuację domową itd., zawsze stajemy się mniej lub bardziej

stronniczy.

Interesujący pomysł na ocenianie ucznia przedstawiony został w artykule „Oceniać

inaczej”. „Członkowie Moore Elementary School z Colorado proponują podwójną ocenę

z każdego przedmiotu. Istotę jej stanowią osiągnięcia ucznia oraz wysiłek. Pozwala

to sprawiedliwiej oceniać stan rzeczywistych osiągnięć ucznia, a jednocześnie oddać

sprawiedliwość tym uczniom, którzy pracują w miarę swoich możliwości, ale nie osiągają

wysokich wyników”.4

Rozważając trudności w ocenianiu ucznia, można dojść do wniosku, iż pewnym

rozwiązaniem, oczywiście jednym z wielu, może być test sprawdzający. Ten sposób

oceniania ucznia pozawala dążyć do obiektywizmu. Wg B. Niemierki „Test osiągnięć

szkolnych jest zbiorem zadań przeznaczonych do rozwiązywania w toku jednego zajęcia

szkolnego, reprezentujących wybrany zakres treści kształcenia w taki sposób, by z ich

wyników można było wnioskować o poziomie opanowania tej treści. Jest narzędziem

pomiaru dydaktycznego, zbudowanym w celu sprawdzania i oceniania osiągnięć

uczniów”.

Główne rodzaje testów przedstawia następująca tabela:

Zasada podziału Nazwa testu Najważniejsze właściwości

Rodzaj pomiaru Różnicujący

Sprawdzający

Układem odniesienia wyniku każdego

ucznia są wyniki innych uczniów.

Układem odniesienia wyniku są

jednostopniowe wymagania programowe.

3 B. Karolczyk – Biernacka, Zagadnienia oceniania szkolnego z perspektywy nauczyciela, „Edukacja” 1997 nr 2
s.49
4 M. Janukowicz, Oceniać inaczej, „Nowe w Szkole” 1998/99 nr 5 s.8
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Sprawdzający

wielostopniowy

Układem odniesienia wyniku są

wielostopniowe wymagania programowe,

może być oparty na skali stopni szkolnych.

Zaawansowanie

konstrukcyjne

Nieformalny

Standaryzowany

Nie był poddany analizom, recenzjom i

próbnym zastosowaniom.

Przeszedł standaryzację, to jest proces

prób, ulepszeń i normowania.

Zasięg stosowania Nauczycielski

Szerokiego użytku

Stosowany wyłącznie przez autora tekstu.

Stosowany masowo, powinien być

standaryzowany i zaopatrzony w

dostatecznie szczegółowy podręcznik

testowania.

Sposób udzielania

odpowiedzi

Praktyczny

Ustny

Pisemny

Uczeń demonstruje sposób wykonywania

działań lub wytwór fizyczny.

Uczeń wymawia słowa i zdania

stanowiące rozwiązanie zadań.

Uczeń zapisuje swoje rozwiązania zadań

lub wskazuję gotowe odpowiedzi.

Profesor Niemierko, autorytet w dziedzinie pomiaru dydaktycznego, podaje również, iż

istnieje wiele bardziej szczegółowych odmian testów osiągnięć szkolnych.

W jego publikacji „Pomiar wyników kształcenia czytamy: „Test budowany

świadomie, przez przygotowanego konstruktora, różni się od tekstu amatorskiego przede

wszystkim planowością, rozumianą jako ustalenie struktury narzędzia, zanim zostaną

napisane zadania tekstowe. Planowość jest wszakże zarówno siłą jak i słabością pomiaru

dydaktycznego. Siłą, gdyż dzięki niej z góry wiemy, co chcemy zmierzyć i jak to

zmierzyć, a słabością, gdyż pomniejszamy szanse na pojawienie się oryginalnych zadań

i twórczych czynności uczniów. Elastyczne planowanie testu jest wiec jedną z wielu

„sztuk” dydaktycznych.”5

Zbudowanie dobrego testu sprawdzającego nie jest łatwym zadaniem i wymaga od

konstruktora wielu czynności, między innymi dobrania odpowiednich typów zadań

testowych.

5 B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, W-wa 1999r., s. 61
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„Zadanie testowe jest najmniejszą względnie niezależną cząstką testu, wymagającą od

ucznia udzielenia odpowiedzi. Może mieć postać polecenia, pytania, wypowiedzi

niekompetentnej lub twierdzenia podawanego w wątpliwość. „Względna niezależność”

znaczy, iż zadanie może być rozwiązane przez ucznia, który nie rozwiązał innych zadań

testu, ale wynik zadania może (a nawet powinien) być powiązany (dodatnio skorelowany)

z wynikami innych zadań.

Zadanie może być proste, wymagać pokonania jednej trudności, lub złożone, gdy liczy

się tylko wykonanie wielu czynności prostych, lecz także strategia i struktura powiązania

tych czynności w funkcjonalną całość”.6

Zestawienie różnych zadań otwartych i zamkniętych:

RODZAJE ZADA Ń TESTOWYCH

Zadania otwarte Przydatność taksonomiczna
Forma Typ Istota odpowiedzi A B C D

Czas

Odpowiedź
pojedyncza

Uczeń odpowiada jednym
słowem, wyrażeniem, zwrotem,
zdaniem lub symbolem

++ ++ + ++ 1 – 3
minuty

Zadania
krótkiej
odpowiedzi

Wyliczanie Uczeń odpowiada szeregiem
słów, zwrotów, wyrażeń,
symboli

++ ++ + ++ 1 – 3
minuty

Uzupełnianie Uczeń odpowiada, wstawiając
słowo wyrażenie, symbol zwrot,
fragment tekstu. Luka
zaznaczona jest w tekście ramka
lub wykropkowaniem Zdani
stosować w wiązkach

+ + ++ - 1 minutaZadania z
luką

Korekta Uczeń odpowiada, wstawiając
słowo, wyrażenie, symbol,
zwrot, fragment tekstu. Luka nie
jest oznaczona. Uczeń musi sam
zdecydować o miejscu
wstawiania.
Zadania stosować w wiązkach

+ + ++ - 1 minuta

Zdania
rozszerzonej
odpowiedzi

Rozprawka Uczeń odpowiada, budując
kilkuzdaniową wypowiedź,
wyliczając argumenty, podając
wnioski, formułując pytania.
Do tego typu zadań konieczna
jest dokładna instrukcja
punktowania.

+ ++ ++ 10 – 20
minut

6 B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, W-wa 1999r., s. 56
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Zdania zamknięte Przydatność
taksonomiczna Czas

Przyporządkowanie Uczeń odpowiada, dobierając w
pary (rzadziej w trójki)

++ ++ + - 4 –5 minut
na wiązkę
zdań z ok. 8
elementów

Na
dobieranie

Klasyfikowanie Uczeń odpowiada, łącząc
elementy wg określonych klas,
np.: wg gatunku, rodzaju, typu...

++ ++ + -

Porządkowanie Uczeń odpowiada, układając
elementy wg określonych zasad,
np.: chronologicznie,
alfabetycznie, według
wielkości...

++ ++ + -

Wielokrotneg
o wyboru

• jedna
odpowiedź
prawdziwa

• jedna
odpowiedź
fałszywa

• zmienna liczba
prawidłowych
odpowiedzi

Uczeń zaznacza stosowną
odpowiedź.

UWAGA
Zadanie należy stosować w
dużych wiązkach. Wiązkę
należy poprzedzić instrukcją dla
ucznia (rodzaj odpowiedzi,
sposób odpowiedzi). Wiązka
powinna zawierać zadania o
jednorodnych typie odpowiedzi.

- ++ + ++ 1.5 minuty

Wybór
alternatywny

Uczeń odpowiada TAK lub NIE - ++ - ++ 0,5 – 1
minuta

Uczeń odpowiada np.:
ZAWSZE, CZĘSTO, RZADKO,
NIGDY

- ++ - ++ 0,5 – 1
minuta

Prawda fałsz

Wybór skalowany

UWAGA
Zastosuj związki zdań ze
wspólnym trzonem fabularnym.
Usuń z polecenia przeczenie
„nie” (nie wolno stosować
podwójnego zaprzeczenia). Nie
zastawaj pułapek w postaci
drobnych błędów, np.. literówek.
Unikaj zadań długich i
skomplikowanych.

Po krótkiej charakterystyce typów testów oraz zadań, które są w nich

wykorzystywane, należałoby zastanowić się także nad celowością stosowania testu

sprawdzającego oraz na czym polega obiektywizm oceniania w teście jako narzędziu pomiaru

dydaktycznego?

Podstawowym celem testowania osiągnięć uczniów jest dla nauczyciela sprawdzanie

czy opanowali oni pewne wiadomości oraz, czy osiągnęli pewien poziom umiejętności.

Mimo, iż testy są bardzo rozpowszechnione w praktyce szkolnej, należy pamiętać o tym,

że „w każdej sytuacji dydaktycznej należy starannie rozważyć, czy zastosowanie testu jest

bardziej korzystne i odpowiednie niż zastosowanie nietestowych metod sprawdzania
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osiągnięć uczniów”.7 Podejmując decyzję o zastosowaniu testowania, należy postępować

z pewnym umiarem i przekonaniem, iż taki właśnie typ sprawdzianu, a nie inny zastosujemy.

Przykładem może być test sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie

czytania ze zrozumieniem oraz np.: budowy i redagowania listu. Stanowi on, bowiem

podsumowanie wiadomości i umiejętności pewnego obszaru treści kształcenia z zakresu

szkoły podstawowej. Do tego typu działań sprawdzających testy szkolne jako narzędzia

pomiaru dydaktycznego nadają się najlepiej.

Ocenianie testu sprawdzającego wydaje się bardziej obiektywne w stosunku do innego

typu sprawdzianów, ponieważ zastosowany jestścisły system punktowania zadań. Na

przykład w zadaniach zamkniętych uczeń wskazuje jedną z gotowych odpowiedzi, co daje

możliwość punktowania obiektywnego, to jest niezależnego od osoby punktującej

i automatycznego.

„Te właściwości zadań mają tym większe znaczenie, im bardziej masowe i mniej

zależne od autorów jest ich zastosowanie”.8 Wśród zalet zadań otwartych krótkiej odpowiedzi

(KO) i zadań z luką (L) również wymienia się bardziej obiektywne punktowanie w stosunku

np.: do zadań rozszerzonej odpowiedzi. Zwykle możliwe jest sporządzenie klucza

punktowania zadań KO i L, a przypadki odpowiedzi poprawnych spoza klucza mogą być

stosunkowo rzadkie.

Natomiast mało obiektywne bywa punktowanie zadań rozszerzonej odpowiedzi.

Należy bardzo szczegółowo realizować schemat punktowania oraz zrezygnować ze swych

nauczycielskich nawyków oceniania, uformowanych przez lata pracy dydaktycznej. Poza tym

punktowanie zadań RO jest czasochłonne, i to tym bardziej, im bardziej dążymy do

obiektywizmu. Należy jednak nad tym pracować, aby uzyskać zadawalające efekty

w kierunku obiektywizmu oceniania.

Opracowanie: mgr Mariola Kału żna

7 ABC testów osiągnięć szkolnych, red. B. Niemierko, WSiP, W-wa 1975r., s 17
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