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Związek pomiędzy dwoma typami
podstawowej
oceniania w
a wynikami osiąganymi przez uczniów
w pierwszym okresie nauki w gimnazjum

Wstęp
Niniejsze wystąpienie jest relacją z drugiej części badań prowadzonych przez autora
pod kierunkiem prof. Bolesława Niemierki. Badania te dotyczą trafności oceniania
(w tym sprawdzianu zewnętrznego w VI klasie szkoły podstawowej).
W części pierwszej (Walczak, 2002: 298-331) uzyskano potwierdzenie prezento
wanej w literaturze przedmiotu tezy mówiącej, że ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne są procesami komplementarnymi (Galloway, 1988; Arends, 1998; Niemierko, 1998;
1999; Walczak, 2001).
Należy przyjąć, że każdy z wymienionych powyżej rodzajów oceniania koncentruje się na nieco innych aspektach umiejętności osiąganych przez uczniów. Z tego
powodu, badając korelacje pomiędzy wynikami oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego uzyskano wyniki wprawdzie bardzo wysokie, lecz dalekie od korelacji
pełnej.

-

Tabela 1 .
Korelacje oceniania wewnątrzszkolnego z wynikami sprawdzianu
w VI klasie szkoły podstawowe w podziale ze względu na lokalizację
Ogółem

miasto

małe miasto

wie§

= 0,75

= 0,73

= 0.76

= 0,76

Źród ło: Walczak. 2002
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Istnienie wysokiej korelacji potwierdza również stwierdzenie, że wyniki ocenia
nia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego mogą być uznawane za wzajemne miary trafności, tzn. można przyjąć, że im wyższy współczynnik korelacji pomiędzy ocenami
szkolnymi a wynikami sprawdzianu, tym trafniejsze teoretycznie są obydwa typy oceniania. Jest to ustalenie szczególnie istotne w przypadku analizy wyników oceniania
zewnętrznego i wewnętrznego uczniów w konkretnej szkole.

Pytania badawcze, wskaźniki zmiennych i ich miary

-

Orzekanie o trafności teoretycznej pomiaru efektów kształcenia w VI klasie szko
ły podstawowej jedynie na podstawie współczynnika korelacji pomiędzy ocenami
szkolnymi a wynikami sprawdzianu zewnętrznego byłoby nadmiernym uproszczeniem. Dotyczyłoby, i to w sposób nie do końca wyczerpujący, jedynie obszaru nazwa
nego przez Gallowaya (1988) - trafnością programową i trafnością diagnostyczną;
przez Pophama - trafnością opisową i „trafnością wyboru dziedziny” oraz po dopre
cyzowaniu przez Niemierkę (1990: 159-168) - trafnością celów i trafnością treści.
Analizę należy więc uzupełnić o zbadanie i zmierzenie tego, co cytowani autorzy
określają trafnością prognostyczn ą (Galloway), trafnością funkcjonalną (Popham,
1975), a Niemierko uznaje za istotny aspekt trafności wymagań. Dlatego też drugi
etap badań prowadzonych przez autora koncentrował się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:
1. Jak silny jest związek pomiędzy ocenami uzyskiwanymi przez uczniów na zakończenie nauki w szkole podstawowej a ocenami uzyskiwanymi na zakończenie pierwszego semestru nauki w gimnazjum?
2. Jak silny jest związek pomiędzy wynikami sprawdzianu zewnętrznego w VI kla
sie szkoły podstawowej a ocenami uzyskiwanymi przez tego samego ucznia
w I klasie gimnazjum?
.
3 Czy związek ten (opisywany w pytaniach 1 i 2) zależy od położenia szkół
i sposobu zorganizowania (zespół szkół: szkoła podstawowa + gimnazjum)
szkół?
Odpowiedź na powyższe pytania wymaga dokładnego sprecyzowania pojęć oraz
określenia ich wskaźników i miar.
Dane zbierano w sposób następujący:
Wyniki sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej zaczerpnięto z bazy danych OKE w Łodzi. Dyrektorzy szkół podstawowych wypeł nili przygotowane arku
sze zawierające imię i nazwisko ucznia oraz jego oceny końcoworoczne, a także
podali gimnazjum, do którego uczeń zamierza uczęszczać. Z kolei, dyrektorzy gimnazjów otrzymali arkusze ocen i listy uczniów, którzy brali udział w pierwszej turze
badań i zgodnie z deklaracją powinni znajdować się w ich szkole. Wypełnione arkusze odsyłali.

-

-

-

...
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Tabela 2.
Przedmiot badań, jego wskaźniki i miary
Określane pojęcie

Wskaźnik

1 Poziom osiągnięć ucznia
ocenianego zewnętrznie
na zakończenie szkoły

wynik testu sprawdzianu
w szóstej klasie, szkoły

.

podstawowej

podstawowej

oceny szkolne uczniów
z przedmiotów, których treści
stanowią podstawę do budowy
sprawdzianu zewnętrznego,
tj. języka polskiego, matematyki,

11. Wewnątrzszkolne
ocenianie osiągnięć
uczniów w szkole
podstawowej

historii, przyrody

Miara
liczba punktów uzyskanych przez
ucznia w całym teś cie
i w poszczególnych
umiejętnościach
a) średnia ocena z wymienionych
przedmiotów uzyskanych przez
uczniów po pierwszym semestrze
roku szkolnego
b) średnia ocena z wymienionych
przedmiotów uzyskana przez
uczniów na koniec roku
szkolnego
*

oceny szkolne uczniów
z przedmiotów, których treś ci
stanowią podstawę do budowy
egzaminu zewnętrznego
w gimnazjum, tj. języka polskiego,
historii, WOS, plastyki, muzyki,
matematyki, biologii, geografii,
chemii, fizyki i astronomii

III. Wewnątrzszkolne
ocenianie osiągnięć
uczniów po pierwszym
semestrze w gimnazjum

średnia ocena z wymienionych
przedmiotów uzyskana przez
uczniów po pierwszym semestrze
roku szkolnego

Uwaga! W pozycji II jako miarę wyniku oceniania wewnątrzszkolnego przyjęto średnią ocen
z wybranych przedmiotów szkolnych. Autor zdaje sobie sprawę z ograniczeń tak przyjętej miary,
wynikających chociażby z nieaddytywności skali stopni szkolnych Pomimo tego uważa,
że moż na przyjąć średnią oceną za wyznacznik faktu, jak osiągnięcia szkolne ucznia
s ą oceniane przez uczących go nauczycieli. Traktowania łącznie ocen z kilku przedmiotów
jako wyznacznik „sukcesu szkolnego ucznia" wymaga również ponadprzedmiotowa koncepcja
sprawdzianu w szkole podstawowej.
Średnią ocen jako wyznacznika przyjmuje również Galloway (1988: 238), por Walczak 2002: 301

.

.

.

Procedury statystycznego opracowania danych
W celu opracowania zebranych danych wykorzystano opisane poniżej procedury,
używając pakietu Statistica.
Badanie podstawowej zależności Jaką jest związek między ocenianiem wewnętrznym i zewnętrznym, opiera się na korelacji liniowej Pearsona.
Współczynnik korelacji liniowej, obliczany według wzoru:

g, (x, - x)(y, - y)
|(x - x)|(y, - y)s

^

2

1

przyjęto w analizie statystycznej oceniać zgodnie z poni ższą skalą:
- ocena siły zwi ązku badanych zmiennych
rxy
0
- zmienne nie są skorelowane
0 < rxy < 0, 1 - korelacja nikła

216

Wojciech Walczak

Uzyskane, w obydwu częściach przeprowadzonych badań, wyniki pozwalają skonstruować następujący model trafności pomiaru dydaktycznego w szkole podstawowej:
Rysunek 1 .
model trafności pomiaru dydaktycznego w szkole podstawowej
SPRAWDZIAN spełniający warunki:

- niezależność sytuacji testowania
- dokładność punktowania

<

- łatwość testu
- ł atwość poszczególnych zadań
- moc różnicująca
- miary tendencji centralnej
- rzetelność

0,74

>

OCENIANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
1. Przygotowanie nauczycieli w zakresie
pomiaru dydaktycznego
2. Obiektywność oceniania.
3
4

n.

\

z

0,86

0 ,70

\

/

Osiągnięcia szkolne ucznia w gimnazjum

a

SPOŁECZEŃSTWO

istnienie korofacyi
wywieranie wp ływu

Źródło: opracowanie w łasne

Schemat ten pokazuje, że pomiar dydaktyczny jest trafny, gdy wyniki prawidłowo skonstruowanego i przeprowadzonego sprawdzianu są wysoko dodatnio skorelowane z ocenami wewnątrzszkolnymi oraz oba sposoby oceniania charakteryzują się
dużą mocą prognozowania przyszłych ocen uzyskiwanych przez uczniów w dalszym
etapie kształcenia.
Tylko wyniki pomiaru spełniające powyższe warunki uprawniają do wyciągania
uzasadnionych i społecznie korzystnych wniosków. Taki pomiar wypełnia wszystkie
założenia wynikające z definicji trafiiości sformułowanej przez S. Messica:
[...] trafność to zintegrowany sąd wartościujący na temat stopnia, w jakim dane empiryczne i uzasadnienie teoretyczne stanowią o tym, że
wnioski i działania oparte na wynikach testowania i innych sposobach
oceniania są odpowiednie i właściwe (za: Niemierko, 1999: 179).

Zaprezentowane w poprzednim artykule (Walczak, 2002) i obecnym wystąpieniu
procedury badawcze pokazują praktyczną drogę ustalania trafności oceniania, potwierdzającej jednocześnie empirycznie, że pomiar dydaktyczny stosowany obecnie
w szkole podstawowej jest trafny.

.

Związek pomiędzy dwoma typami oceniania w szkole podstawowej a wynikami..

217

Bibliografia
Arends R. J. (1998), Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.
Galloway Ch. (1988), Psychologia liczenia się i nauczania, t. 1 i 2, PWN, Warszawa.
Niemierko B. (1990 ), Pomiar sprawdzający w dydaltyce: teoria i zastosowania, PWN,
Warszawa.
Niemierko B. (1998), Między oceną szkolną a dydalctylcą. Bliżej dydaktyki, WSiP,
Warszawa.
Niemierko B. (1999), Pomiar wyników Jcształcenia, WSiP, Warszawa.
Walczak W. (2001), Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka, Galaktyka, Warszawa.
Walczak W. (2002), Relacja między ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym, [w:]
B. Niemierko, J. Brzd ąk (red.), Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie
wewnątrzszlcolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły, Katowice, s. 198-331.

