Elzbieta Kowalik
Uniwersytet Gdariski

OGOLNOPOLSKIE BADANIA NAD ROZUMIENIEM
CZYTANEGO TEKSTU PRZEZ UGZNIOW
KLAS TRZECICH SZKOt PODSTAWOWYCH
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie jest wst pnym podsumowaniem wynik6w ogolnopolskich badan nad rozumieniem czytanego tekstu, przeprowadzonych w sty
czniu-lutym 1993 roku w trzecich klasach szk61 podstawowych. L cznie badania przeprowadzono w 147 szkolach podstawowych z terenu calej Polski,
gromadz c wyniki dotycz ce 3494 uczni6w, 147 nauczycieli i tyluz szkol.
Raport calosciowy jest w opracowaniu. W tym sprawozdaniu ograniczono
analiz$ materiahi badawczego do jednego z regionow, a mianowicie Pomorza.
Ogolnopolskie badania nad rozumieniem czytanego tekstu stanowily kon
cowy etap przedsi$wzi$cia mi dzynarodowego, zaplanowanego na lata 1988-1992 przez Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Badan Osi gni c Szkolnych
IEA ( International Association for the Evaluation of Educational Achievement ). Polska, jako czlonek IEA o blisko 30-letnim stazu, wielokrotnie uczestniczyla w badaniach projektowanych przez to stowarzyszenie, bogac c swe
doswiadczenia zwlaszcza w zakresie metodologii badan na pr6bie reprezentatywnej, umozliwiaj cej dokonanie diagnozy nie tylko samego poziomu osi gni§c uczni6w, ale i okreslenie istotniejszych uwarunkowan , wynikajqeych z
analizy zmiennych opisuj cych ucznia, nauczyciela, szkol$ i system edukacyjny.
Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Badan Osi gni c Szkolnych od 1959 roku przeprowadzilo wiele badan stopniowo zwi kszaj c ich zakres. Polska
przystqpila do badan dotycz cych j zyka ojczystego juz w latach 1959-1962
obok innych paristw, g!6wnie europejskich. Dotyczyly one czytania ze zrozumieniem, znajomosci slow oraz szybkosci czytania uczni6w cztemastoletnich.
Uczniowie polscy, na tie r6wiesnikow z innych kraj6w, wypadli najslabiej,
zajmuj c ostatnie miejsce w cichym czytaniu ze zrozumieniem (Konopnicki,
Jonkisz 1965).
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W latach 1963-1965 IEA przeprowadzilo badania z matematyki w 12 krajach. W badaniach tych wykorzystano narz?dzia badawcze, zaakceptowa6ne
przez r6zne kraje mimo r6znic w programach nauczania matematyki (Husen
1967).
Rolejnym przedsi?wzi?ciem badawczym, w ktdrym uczestniczyl nasz kraj,
bylo mi?dzynarodowe stadium przeprowadzone w latach 1966-1973, dotycz %
ce 6 przedmiotow nauczania: biologii, chemii, fizyki, geografii, wychowania
obywatelskiego oraz j?zyka polskiego (czytania ze zrozumieniem oraz literatary). Koordynatorem tych badan byl w6wczas Boleslaw Niemierko (Comber ,
Keeves 1973). Formalnym czlonkiem IEA byl Instytut Badan Pedagogicznych
w Warszawie. Niestety wyniki z Polski nie znalazly si? w kohcowym podsu
mowaniu , poniewaz Ministerstwo Oswiaty podj?lo decyzj o odstqpieniu Pol?
ski od badan mi?dzynarodowych i nie zezwolilo na przekazanie wynikdw.
W 1984 roku , w ramach Drugiego Mi?dzynarodowego Stadium Przedmiotow Przyrodniczych, przeprowadzone zostaly ogolnopolskie badania osi gni c
?
uczniow klas IV i VIII szkol podstawowych oraz klas mataralnych liceow
og61noksztalc cych. Kierownikiem naukowym tych badan byl takze prof.
B. Niemierko (Niemierko 1981). Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono
badania o tak szerokim zakresie na probie reprezentatywnej. Zbadano poziom
osiqgni?c uczniow z biologii, geografii, fizyki i chemii wykorzystaj c testy
IEA oraz testy sprawdzaj ce wielostopniowe autorstwa polskich specjalistow.
Uzupelniono badania z zakresu przedmiotow przyrodniczych stadium z matematyki i j?zyka polskiego. Koordynatorem badan polonistycznych byl Tadeusz
Patrzalek ( Osiqgniqcia uczniow z j f z y k a polskiego... 1988).
Zastosowany w badaniach test czytania ze zrozumieniem stanowil dopelnienie testa osi gni?c koniecznych. Skladal si? z dwu tekst6w populamonaukowych, okreslonych przez ankietowanych nauczycieli j zyka polslciego
?
jako bardzo latwe. Po przeczytaniu tekstow uczniowie rozwi zywali serie zadari wielokrotnego wyboiu. Za doln granic? zaliczenia testa przyj to 80%
?
poprawnych rozwi zari. Mimo ze test dotyczyl osi gni?c koniecznych, to wy
niki ucznidw w skali krajowej okazaly si? niskie. Przykladowo: blisko jedna
czwarta uczniow klas IV szkol podstawowych nie w pelni rozumiala to, co
czyta, w tym okolo 20% nie rozumialo niczego, mimo opanowania techniki
czytania.
Nast?pn inicjatyw badawcz IEA bylo Mi?dzynarodowe Stadium Rozumienia Czytanego Teksta ( Reading Literacy Study ), zaplanowane na lata 1988-1992. Bezposrednim impulsem do podj?cia tych badan bylo proklamowanie
przez UNESCO roku 1990 Mi?dzynarodowym Rokiem Alfabetyzacji. Do ba
dari w ramach RLS przystqpilo 35 panstw z Europy, Ameryki, Australii i Azji,
w tym takze Polska. Kraje uczestniczqce w badaniach reprezentaj bardzo
zr6znicowane szczeble rozwoju ekonomicznego, z bardzo rozniqcymi si orga?
nizacyjnie systemami oswiatowymi. Stworzylo to szans? na dokonanie nie
zwykle interesuj cych pordwnan mi?dzynarodowych. Koordynatorem mi dzy?
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narodowych badan z ramienia IEA zostal prof. Neville Postelthwaite. Kierownictwo naukowe Studium Rozumienia Czytanego Tekstu w badaniach na terenie Polski objel prof. B. Niemierko z Uniwersytetu Gdanskiego. Koordynatorem badan do 1991 roku by! dr Wlodzimierz Zydorczak, po nim funkcj t
? ?
obj?la dr Elzbieta Kowalik z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdanskiego.
Idee przewodnie Mi?dzynarodowego Studium bylo oszacowanie poziomu
alfabetyzacji uczni6w, a takze wskazanie istotnych uwarunkowari zwiqzanych
z uczniem i jego srodowiskiem rodzinnym, nauczycielskim, szkole oraz syste
mem edukacyjnym. Zalozono, iz oszacowanie tych wspdlzaleznosci moze
miec pozytywny wplyw na podniesienie poziomu osiegni?c w zakresie umiej?tnosci czytania ze zrozumieniem. Badania w ukladzie mi?dzynarodowym
stwarzaje takze mozliwosc dokonania szerszego przegledu nauczania j?zyka
ojczystego, praktyk czytelniczych uczniow w rdznych grupach wiekowych , a
takze ich postaw wobec czytelnictwa.
Niestety, problemy finansowe, z ktdrymi boryka si? nasz system edukacyjny od poczetkdw lat dziewi?cdziesietych, spowodowaly zw?zenie pola badawczego wyl cznie do populacji dziewi?ciolatk6w, tzn. ucznidw ucz?szczajecych
do klas III szkol podstawowych.

-

^

Podstawowe zalozenia badawcze
Umiej?tnosc czytania jest jednym z najwazniejszych zadari edukacji wczes
noszkolnej. Dzi?ki tej umiej?tnosci dzieci juz w wieku osmiu lat moge korzy
stac z tej zdobyczy kultury, jake jest slowo zapisane. Kontakt z literature
pi?kne stwarza dziecku mozliwosc dost?pu do rzeczywistosci zardwno obiektywnej, jak i fikcyjnej. Przyczynia si? w sposdb posredni do wzbogacenia
jego wiedzy, doswiadczeri, sprzyja rozpoznawaniu zainteresowan i uzdolnien,
a takze stymuluje rozwdj wyobrazni dziecka. Przybliza mu rdznorodnosc postaw , zachowari i emocji, rozszerzajec w ten sposdb jego wiedz? o mozliwych
sposobach kontaktowania si? z rdwiesnikami oraz doroslymi. Buduje wreszcie
swiadomosc ekologiczne, zacierajec cz?sto roznice mi?dzy Swiatem ludzi a
swiatem zwierzet i roslin.
Wszelkie badania dotycz ce czytania maje swoje najscislejsze powiezania
z problematyke rozumienia tekstdw. Wobec wielosci koncepcji rozumienia
czytanego tekstu, reprezentowanych przez badaczy, jest rzecze nieodzowne
opowiedzenie si? za ktdr s z nich. Idea badan mi?dzynarodowych zdaje si?
bye najblizsza stanowisku reprezentowanemu przez M. Kreutza (1968). Autor
ten pisze:
Rozumiec wyraz , to znaezy miec na jakis uslyszany albo w inny
spos6b uswiadomiony wyraz odpowiadajece mu przedstawienie przedmiotu , a
rozumiec zdanie, to znaezy miec w swiadomosci szereg przedstawien przedmiotdw odpowiadajecy szeregowi wyrazow” (tamze, s. 28). Swoje credo
M. Kreutz uzupelnia nast?pujeco:
rozumiem jakis wyraz, to znaezy iz w
mojej swiadomosci wyst?puje przedstawienie przedmiotu oznaezonego tym
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wyrazem, a rozumiem jakies zdanie, to znaczy, ze w swiadomosci wystQpuje
mysl w tym zdaniu wyrazona” ( tamze, s. 29). Kreutzowska koncepcja rozu
mienia czytanego tekstu bliska jest analitycznemu podejsciu do czytania jako
czynnosci zlozonej, prezentowanemu przez przedstawicieli psychologii empirycznej, takich jak np. J. Pieter (1960). Z koncepcji tej wynika mozliwosc
dokonania operacjonalizacji cel6w nauki czytania, w tym takze rozumienia
czytanego tekstu, co z kolei raa swoje powi zania teoretyczne z pomiarem
osiqgni c. Aktualna i pomocna staje si§ tu taksonomia celow poznawczych
B. Niemierki o skiocie symbolicznym „ABC” ( Niemierko 1990).
Tw6rcy koncepcji badari mi dzynarodowych zastosowali nast?puj%c klasyfikacj? cel6w czytania ze zrozumieniem:
1. Word, recognition - rozpoznawanie slow (W).
2. Location of information in graphics and documents - odczytywanie informacji z tabel, diagramow, wykres6w, dokumentow (L).
3. Verbatim match between words in text and item - doslowne rozumienie
slow , zwrot6w i zdan w tekscie (V).
4. Interpreting directions rozumienie wskazowek i instrukcji (D).
5. Main idea, message - rozumienie glownej mysli utworu (M).
6. Paraphrase - umiejfjtnosc inteipretacji i objasnianie tekstu (P).
7. Inference - umiej tnosc wnioskowania (I).
Porownuj c powyzszq klasyfikacj? z taksonomi B. Niemierki „ABC” dostrzec mozna wyraznie analogie. Tak np. kategorie W i L s? rozwini?ciem
kategorii A wedhig B. Niemierki (1990) oznaczaj cej zapami tanie wiadomosci tzn.: „gotowosc ucznia do przypomnienia sobie pewnych termin6w, fakt6w, praw i teorii naukowych, zasad dziatania. Wi ze si? to z elementamym
poziomem rozumienia tych wiadomosci: uczen nie powinien ich mylic ze sobq
i znieksztalcac” .
Bardziej szczeg61owe porownanie obu klasyfikacji zestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1

Zestawienie kategorii celow czytania wg B. Niemierki
(taksonomia „ABC” i koncepcji badari w RLS)

Taksonomia „ABC” (wg B. Niemierki)
Poziom
wiadomosci
Poziom
umiej§tnosci
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Studium RLS

.

A. Zapamietanie wiadomosci

1 Rozumienie slow (W)
2. Lokalizowanie informacji (L)

B. Zrozumienie wiadomosci

3 Doslowne rozumienie (V)

C. Stosowanie wiadomosci
w sytuacjach typowych

4. Rozumienie instrukcji (D)
5 Rozumienie mysli utworu (M)
6. Interpretacja tekstu (P)

D. Stosowanie wiadomosci
w sytuacjach problem owych

7. Wnioskowanie (I)

.
.

Cele badari i ich organizacja
Podejmuj c badania nad rozumieniem czytanego tekstu, zesp61 badawczy
postawit sobie nast puj ce cele glowne: .
1. Zastosowanie poprawnej naukowo metodologii pomiaru kompetencji
czytelniczych dzieci koricz cych cykl edukacji wczesnoszkolnej.
2. Oszacowanie poziomu umiej tnosci czytelniczych dzieci dziewi cioletnich w Polsce w pordwnaniu z ich rdwiesnikami z innych krajow.
3. Oszacowanie cz stoSci , z jakq dziewi cioletni uczniowie si gaj po roznorodne teksty; zbadanie ich nawykow, upodobari i przyzwyczajeri czytelniczych.
4. Zidentyfikowanie tych zmiennych szkoly, nauczyciela, ucznia, jego domu i srodowiska, ktore majcj. znacz cy wplyw na czytelnictwo ucznia
oraz okreslenie. zakresow ich umiej tnosci.
5. Zalozenie zbioru danych opisuj cych osi gni cia uczniow III klas szk61
podstawowych w zakresie umiej tnosci czytania w roku szkolnym
1992/93, jako ukladu odniesienia dla podobnych badari w przyszlosci.
Organizatorzy badan na szczeblu mi dzynarodowym (IEA) przyj li, iz populacj$ A stanowic b$dq. uczniowie ucz szczaj cy do klasy, w ktdrej w pierwszym tygodniu osmego miesi ca roku szkolnego wi kszosc stanowi dzieci
dziewi cioletnie. W Polsce oznaczalo to, ze badaniami zostali obj ci uczniowie klas trzecich szkol podstawowych.
Badania wlasciwe zostaly poprzedzone badaniami pilotazowymi w marcu
1990 roku w dwudziestu szkolach podstawowych wojewddztwa leszczynskiego. Zastosowano probe celow % licz cz i cznie 500 ucznidw , ucz szczaj cych
do 28 oddzialow. Byli wsrod nich zardwno uczniowie szk61 wiejskich, jak i
miejskich. Badania pilotazowe umozliwily nie tylko ulepszenie narz dzi badawczych, ale takze nabycie doswiadczeri w gromadzeniu i opracowywaniu
danych ilosciowych i jakosciowych. Po badaniach pilotazowych zrezygnowano z kart odpowiedzi dla ucznia, gdyz liczba pomylek przy ich wypelnianiu
byla zbyt duza. Postanowiono, ze w badaniach wlasciwych kazdy uczeri otrzyma do wypelnienia wlasn broszure testu formatu A4 o wyralnym druku i
czytelnej instrukcji.
Badania wlasciwe przeprowadzono na probie reprezentatywnej. Oszacowanie i dob6r tej pr6by zlecono wyspecjalizowanej komdrce Gldwnego Urzedu
Statystycznego. Przy losowaniu szkol do badari przyjeto nastepuj ce zalozenia:
1. W badaniach uczestnicz uczniowie szk6! publicznych, dla ktdrych jezykiem wykladowym jest jezyk polski.
2. Z badari wyl czone s szkoly specjalne oraz uczniowie ucz szczaj cy
do szk61 normalnych z orzeczeniami poradni wychowawczo-zawodowej.
3. Caly teren Polski podzielono na 5 regiondw: Pomorze (P), Mazowsze
(M), Wielkopolska (W), Slqsk (S) oraz Malopolska (G).
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4. Dokonano podw6jnego warstwowania populacji:
a) ze wzgl?du na stopien urbanizacji: wies (R) , male miasta (T) i duze
miasta (C),
b) ze wzgl?du na wielkosc szkoly: szkoly male (A), srednie (B) i duze
(C).
Z kazdej z warstw wylosowano w sposdb systematyczny odpowiednie liczby szkdl i ucznidw. Ze wzgl?d 6w organizacyjnych przyj?to, ze na terenie
szkoly badaniami obj?te zostan pojedyncze oddzialy, wskazane przez dyrektora szkoly. t cznie w badaniach uczestniczylo 3494 ucznidw ze 147 szkdl
podstawowych.
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Narz dzia badawcze

^

a. Test dla ucznia III klasy szkoly podstawowej.

Podstawowym narzqdziem badawczym byl test sprawdzaj cy rozumienie
czytanego tekstu, skladaj cy si? z trzech cz?sci:
1. Rozumienie s!6w ( 1 A 1)
Ta sekwencja testu sprawdza podstawow dla czytania czynnosc:
rozumienie znaczenia slow. Sklada si? z 40 zadari czterokrotnego wy
boru. Zadaniem dziecka jest tu wybranie sposrdd czterech obrazkdw
tego, kt6ry przedstawia graficzny wizerunek danego slowa
to na
og6l dobrze znane rzeczowniki
2. Rozumienie czytanego tekstu ( 1 A 2)
Test ten sklada si? z szesciu niezaleznych tekstow, po ktorych przeczytaniu uczen rozwiqzuje zadania wyboru czterokrotnego. Lqcznie jest
ich 27.
3. Rozumienie czytanego tekstu (1 A 3)
W tej cz?sci testu znajduje si? dziewi?c tekstdw oraz 41 zadan (4
otwarte - krotkiej odpowiedzi, jedno otwarte - typu rozprawka i 36
zadan czterokrotnego wyboru)
Caiy test jest przewidziany na dwie niezalezne sesje (w dwu kolejnych
dniach), przy czym sesja 1 trwa 45 minut, a sesja 2 trwa 40 minut. W czasie
sesji 1 uczen rozwiqzuje test 1A1 oraz 1A2, test 1A3 przewidziany jest na
sesj? 2. Kazda sekwencja testu poprzedzona jest szczegolow instrukcj dotyczqcq. sposobu pracy z tekstem, zaopatrzon w przykladowe zadania.
Wykorzystano nast?puj ce formy j?zyka pisanego:
1. Opowiadania (expository).
Tresc opowiadari przypomina populame ksiqzeczki dla najmlodszych
dzieci lub opowiastki wymyslane napoczekaniu przez rodzicdw, rdznitic
si? od nich tym, ze nie zawieraj wypowiedzianej wprost pointy, moralu.
Jest ich w tescie l cznie pi?c.
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2. Teksty o charakterze objasniaj cym (narrative).
Teksty te zaczerpni?te zostaly z literatury populamonaukowej i dotyczg. swiata przyrody: jeden z nich dotyczy ruchomych piaskow , drugi
swistakow , a trzeci okresla sposdb odczytywania wieku drzewa.
3. Inne zrodla informacji (documents)
Uczniowie spotykaj si? tu z takimi zrodtami informacji, jak: plan
lekcji, rozktad jazdy autobusow, spis tresci ksiqzki, mapa, tabela z odczytami temperatur, wykres shipkowy obrazuj cy wyniki akcji zbierania
butelek, zapis na poczt6wce.
Na podstawie informacji odczytanych ze zr6del o roznorodnej formie i
tresci uczniowie rozwi zujq zadania, wymagaj ce zarowno lokalizacji infor
macji, jak rozumienia instrukcji, umicj?tnosci interpretacji danych, jak i umiej?tnosci wnioskowania, przewidywania, dowodzenia, dostrzegania zaleznosci
przyczynowo-skutkowych.
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b. Kwestionariusz ankiety dla ucznia.

Kwestionariusz ankiety dla ucznia jest narz?dziem pozwalajqeym zebrac
podstawowe dane o uczniu, o jego sytuacji rodzinnej, statusie ekonomicznym,
bilansie czasu, zainteresowaniach czytelniczych , czytelnictwie w szkole i w
domu, dostgpie do komputera, a takze wysondowac opinie dziecka o miejscu
i roli czytelnictwa wsrdd ulubionych zaj?c poza szkok|.
Kwestionariusz sklada si? z 43 pytan, podzielonych na 5 cz?sci:
1) pytania o dziecko i jego dom,
2) pytania o czytelnictwo dziecka i poziom jego samooceny,
3) pytania o czytelnictwo w ramach obowiqzku szkolnego,
4) pytania o zainteresowania czytelnicze,
5) pytania o formy kontaktu z ksi zkq. i innymi tekstami w szkole.

^

c. Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela.

Narz?dzie to sklada si? z 36 pytan , wsrod kt6rych dominuj pytania zamkni?te (20). Dziesi?c z nich przewidywala mozliwosc uzupelnienia wypowiedzi kwestionariuszowych uwagami wlasnymi. Pozostale pytania, to pytania
otwarte (6).
A oto przykladowe zmienne opisuj ce nauczyciela: plec i wiek, wyksztalcenie, staz pracy, wyposazenie biblioteczki klasowej, doskonalenie wlasnego
warsztatu pracy, dost?p do ksi?gozbioru i innych material6w zrodlowych, realizowany program alfabetyzacji ucznidw i wlasne inicjatywy w tym zakresie,
wsp61praca z rodzicami.
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d. Kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoty.

Kwestionariusz dyrektora szkoty, skladaj cy si? z 17 pytari (zarowno zamkni?tych, p6tzamkni?tych, jak i otwartych), dotyczy nast?puj cych zagadnien:
1) osoby dyrektora szkoty ( jego wieku, ptci, wyksztalcenia, stazu pracy
itp - );
2) biblioteki szkolnej (liczebnosci ksi?gozbioru, wydatkow na zakup ksiq-
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zek);
3) szkoty (liczby uczniow, struktury organizacyjnej, kadry nauczycielskiej,
waiunkdw materialnych);
4) stylu pracy dyrektora szkoty;
5) inicjatyw podejmowanych przez szkot? dla ksztaltowania postaw proczytelniczych.

Wyniki badari na Pomorzu
Region Pomorski obejmowat nast?pujqce 9 wojewodztw: szczecinskie, koszalinskie, stupskie, gdanskie, elblqskie, toruriskie, olsztynskie, suwalskie oraz
gdariskie. L cznie badania przeprowadzono w 27 szkolach wiejskich, miejskich i wielkomiejskich, zroznicowanych pod wzgl?dem wielkosci.
Wsr6d 622 uczniow byto 319 dziewczynek (51,3%) oraz 303 chlopc6w
(48,7%). Wiek badanych dzieci wahat si? w granicach od 8 lat i 7 miesi?cy
do 10 lat i 5 miesi?cy. Srednia wieku wynosita 9 lat i 4 miesi ce.

^
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A. Wyniki pomiaru osiqgni?c czytelniczych.

Test badajqcy rozumienie czytanego tekstu w swojej pierwszej cz?sci
sprawdzat rozpoznawanie slow, a wi?c czynnosc dla czytelnictwa elementam .
Uczniowie udzielali odpowiedzi na 40 zadan i ogolnie mozna uznac, ze wyniki
uzyskane przez dzieci dziewi?cioletnie w tej sekwencji testu s catkowicie
zadowalaj ce. Tylko w 28 przypadkach na 622 badanych, co stanowi 4,5%
og6tu , pojawity si? bl?dy. Poniewaz dzieci te pomyslnie radzity sobie z nast?pnymi cz?sciami testu, zrodel bt?dow nalezatoby upatrywac raczej w braku
koncentracji uwagi, przeoczeniach, czy tez zwyklych pomytkach technicznych, niz w nieopanowaniu tej czynnosci.
Wyniki test6w 1A2 i 1A3 nie sq juz tak dobre. Srednie wyniki uzyskiwane
przez uczni6w ucz?szczaj cych do szk6t wiejskich, miejskich i wielkomiej
skich w punktach i procentach poprawnych odpowiedzi oraz odchylenia stand
ardowe wynikdw i wsp61czynniki rzetelnosci (obliczone wg wzoru KR 20)
znajduj si? w tabeli 2.
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Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 4, pierwsza cz?sc testu okazala
si? latwiejsza dla wszystkich dzieci. Swiadcz o tym np wartosci srednich
wynik6w wyrazone w procentach poprawnych odpowiedzi. Wynoszq one odpowiednio: 65% dla dzieci wiejskich, 75% dla dzieci z malych miast oraz 81%
dla dzieci z miast maj cych ponad 100 000 mieszkaricriw. Dostrzegamy tu
pewn regulamosc, ktrira powtfirzy si? przy analizie wynik6w drugiej cz?sci
testu i obu cz?sci traktowanych jako calosc, a mianowicie wyniki dzieci ze
szk61 wiejskich
najslabsze, a jednoczesnie najbardziej zr6znicowane. Naj
lepiej czytaj dzieci ze szk61 wielkomiejskich. Wyniki testu 1A3 s stabsze.
Tylko 55% poprawnych odpowiedzi udzielity dzieci wiejskie. Dzieci miejskie
rozwi zaly test w 66% i 69 %.
Powyzsze dane wymagaj jednak pewnego istotnego uzupelnienia: w 92
przypadkach dzieci nie zdqzyly rozwiqzac zadari testowych w przyj?tym przez
organizator6w czasie Swiadcz o tym opuszczenia calych fragmentdw testu.
Jest to az 20,8% ogriht badanych. W jednej ze szk61 wiejskich sposrrid 18
uczniow pi?cioro nie ukoriczyto testu 1A2 oraz zadne dziecko nie ukoriczyto
testu 1A3. W innych szkolach wartosci te wahaly si? od pelnego rozwigzania
do 60% opuszczen.
Interesujqce jest poiownanie Srednich wartosci wsp61czynnika latwosci (p)
zadari, pogrupowanych wedlug kategorii taksonomicznych „ABC” :
1. Kategoria A - zadania sprawdzaj ce zapami?tanie wiadomosci.
Podstawow zdolnosc zapami?tywania informacji sprawdzalo 13 zadari testu. W g!6wnej mierze polegaly one na pytaniu uczniow o fakty
dane w tekstach bezposrednio.
Dla zadari tych p = 0,85. Wartosc t? mozna uznac za zadowalaj%c%
choc niezbyt wysokq, ze wzgl?du na elementamy charakter zadari. Wartosc p dla poszczegolnych zadari miescila si? w granicach od 0,68 do
0,92.
2. Kategoria B - zadania sprawdzaj ce zrozumienie wiadomosci.
Ten element sprawnosci czytelniczej dziewi?ciolatk6w sprawdzany
by! przez najliczniejszq grup? 28 zadari. Dzieci musialy wykazac si?
przede wszystkim umiej?tnosciq identyfikacji informacji podanej w zadaniu w formie zmienionej niz w tekscie oraz moznosci przeprowadzenia prostego wnioskowania na podstawie podanych w nim wiadomosci.
Srednia latwosc wszystkich 28 zadari wynosi 0,72, co r6wniez nalezy
uznac za wynik zadowalaj cy. Trzecioklasisci w miar? dobrze rozumiej
tresc komunikatow zawartych w tekscie bezposrednio. Najtrudniejsze
byto zadanie 28 z testu 1A3 do tekstu „Swistaki” (p = 0,38), najlatwiejsze nr 49 do tekstu „Wyspa” (p = 0,9).
3. Kategoria C - zadania sprawdzaj ce umiej?tnosc poslugiwania si? wiadomosciami czerpanymi z tekstu w sytuacjach znanych uczniowi trzeciej klasy szkoty podstawowej.
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T? kategori? reprezentowaly 22 zadania , w tym 5 otwartych. Srednia
latwosc tych zadan wynosi 0,67, co sygnalizuje spadek kompetencji
dzieci wraz z przechodzeniem na wyzsze stopnie umicj?tnosci czytania.
Wskaznik dla poszczegdlnych zadan wahal si? w granicach od 0,3 do
0,9.
4. Kategoria D - zadania sprawdzajyce umiej?tnosc poshigiwania si? wiadomosciami czerpanymi z tekstu w sytuacjach nowych, problemowych.
Kategori? t? w obu cz?sciach testu reprezentowalo tylko 5 zadan.
Stawiaiy one przed dzieckiem problem, do kt6rego rozwiyzania musialo
ono dokonac syntezy wszystkich zawartych w tekscie informacji lub
wnikliwej analizy tekstu. Wartosc p dla tych zadan wynosi 0,49. Zauwazalna jest zatem znaczna tendencja spadkowa w porownaniu z pozostalymi kategoriami zadan.
B. Wst?pne wyniki ankietowania uczni6w trzecich klas szkoly podstawowej.
Analiza danych zawartych w kwestionariuszach ankiety uczni6w dotyczy
stu dobranych losowo przedstawicieli populacji badanych z terenu Pomorza.
Sy to dzieci o srednim standardzie materialnym (odczytanym posrednio
poprzez oszacowanie stanu posiadania okreslonych d6br materialnych w rodzinie). Okolo 82% rodzin badanej populacji zapewnilo sobie warunki bytowe
typowe dla srednio zamoznej rodziny polskiej. Tylko niespelna 4% dzieci
ujawnilo, ze zyje w duzym niedostatku. 14% srodowisk domowych charakteryzuje si? stanem materialnym przewyzszajqcym poziom sredni. Proporcje te
ulegaj zmianie, gdy za kryterium okreslaj ce status materialny rodziny przyjmiemy zaspokajanie przez dom rodzinny potrzeb materialnych dziecka. W tym
przypadku wzrasta, w porownaniu z og61n kondycj materialny rodzin, odsetek tych, ktore zapewniajy dziecku wysoki poziom materialnego otoczenia.
Ponad polowa badanych przyznaje, ze ich potrzeby w tym wzgl?dzie zaspokajane sy przez rodziny w stopniu zadowalajycym. Co dziesiyte dziecko ujawnia, ze zyje w biedzie.
Bilans czasowy dziecka wyniki z analizy czasu trwania takich czynnosci
jak czas przeznaczony na drog? do i ze szkoly (ponad 87% dzieci wskazalo
najkr6tszy z zaproponowanych w kwestionariuszu przedzial „mniej niz pot
godziny” ), stale obowiyzki domowe (78% badanych wskazalo na wykonywanie obowiyzkow domowych po zaj?ciach szkolnych, 48% przed p6jsciem do
szkoly). Interesujycy jest wglyd w formy sp?dzania wolnego czasu. Pytanie o
czas przeznaczony na oglydanie telewizji lub wideo przynioslo odpowiedzi o
duzym rozst?pie. Uczniowie deklarowali zardwno nieoglydanie TV, jalc i sp?dzanie przed odbiomikiem ponad 5 godzin dziennie. Dominowaly jednak wybory „mniej niz 1 godzin?” (29%). Wartosc mediany wynosi 1,54, co oznacza,
ze polowa badanej populacji sp?dza dziennie przed telewizorem p61torej godziny lub krocej, a polowa p61torej godziny lub dluzej.
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Nieco ponad polowa (52 %) badanych trzecioklasistdw uczy si? j?zyka obcego.
Czytanie jako praca domowa zajmuje dzieciom przewaznie p61 godziny
dziennie, ale i takie dzieci (7%), kt6re w ramach pracy domowej nie czytaj
wcale.
Odpowiadaj c na pytanie o swoje ulubione zaj?cie, tylko 22% dzieci wskazalo na czytanie. Znacznie bardziej populame jest uprawianie sportu (36%
wybordw), ogl danie TV (34%), sluchanie muzyki (24%). Dopiero czwarta
lokata czytania na liscie ulubionych zaj?c wskazuje, ze dzieci dziewi?cioletnie
sklonne sq. raczej traktowac czytanie jako cz?sc obowiqzk6w szkolnych niz
jako przyjemnosc.
Mimo niewielkiego zainteresowania czytaniem, tylko 15% dzieci nie potrafilo podac tytuhi ulubionej lektury. Pozostale dzieci wymienialy od jednego
do trzech tytu!6w. Ogolem wyraieniono 62 pozycje , a wsrod nich: komiksy
(6,4%), czasopisma ( 4,8%) , powiesci (56,4%), basnie 11,3%) oraz inne
(21,1%), 75% badanych podalo konkretne tytuly, choc nie zawsze sq to ksi zki
w pelnym tego slowa znaczeniu. Najpopulamiejsze byly tu powiesci z kanonu
literatury przeznaczonej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym ( w tym 14,3%
obowi zkowych lektur szkolnych dla klasy trzeciej). Wsrod „innych” dzieci
wymienialy zarowno pojedyncze wiersze, poprzez wydawnictwa populamonaukowe, az po wydawnictwa encyklopedyczne.
Mozna zatem przyj c, ze mimo niskiej oceny atrakcyjnosci czytania w
porownaniu z innymi sposobami sp?dzania wolnego czasu , wi?kszosc dziewi?cioletnich uczniow nie rezygnuje z czytania w domu.
Dodatkow . informacjQ. na temat czytelnictwa dzieci jest przegl d ksi?gozbiorow w domach dzieci. Ponad 50% badanych podalo, ze w ich domach jest
nie wi?cej niz 200 ksi zek. Blisko 20% ma dost?p do ksi?gozbioru bogatszego
liczebnie. Ponad 90% dziewi?ciolatkow posiada wlasne ksi zki. Og61em dane
te wskazuje na zrozumienie przez rodzic6w potrzeby zapewnienia dziecku
dost?pu do lektury, przy jednoczesnie niewysokim poziomie wlasnych aspiracji w tym zakresie.

^

^
^

^

^

^

^

^

^

^

Wnioski
Uzyskane wyniki badan budz pewien niepok6j.
Test zostal rozwi zany przez mniej niz 70% ucznidw. Oznacza to, ze prawie co ti zeci uczen b?dzie mial w dalszej nauce powazne trudnosci z czytaniem.
Zroznicowane jest tempo czytania. Az 20% dzieci czyta wolniej niz ich
wiesnicy
6
, nie mieszcz c si? w czasie wyznaczonym do rozwi zania testu.
r
'
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Zrdznicowane sq. takze stopnie opanowania poszczeg61nych kategorii czynnosci, skladaj cych si? na rozumienie czytanego tekstu: im wyzsza kategoria,
tym slabsze jej opanowanie.
Niezadowalajqcemu stanowi czytelnictwa towarzyszy niewielkie zainteresowanie dzieci czytaniem jako form sp?dzania wolnego czasu.
Wyniki ucznidw r6zni si? wyraZnie w zaleznosci od pici dziecka (dziewczynki czytaj% lepiej), stopnia urbanizacji (dzieci ze szk61 wiejskich czytajg.
najslabiej) oraz od wielkosci szkoty. Najlepiej czytajq dzieci ze szk61 miejskich o sredniej wielkosci (do 900 ucznidw).
Zebrane wyniki s w stadium opracowywania, a niniejszy raport sygnalizuje wst?pnie dostrzezone prawidlowosci. Pelna analiza istniej cego stanu rzeczy b?dzie mozliwa po zakonczeniu opracowywania zebranego materiaiu
empirycznego.
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Elzbieta Kowalik

The Polish survey on reading literacy
in Grade 3 of elementary schools
The survey is following the IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) Reading Literacy Study being carried out in 31 countries thoughout the world.
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The outcomes of reading comprehesion battery in the northern region of Poland (Pommerania)

are presented and discussed in the paper.

The outcomes of the survey are alarming. Less than 70% of thirdgraders succeeded on the
test and as many as 20% did not finish reading in the time allowed. The lower reading com
prehension categories (word recognition, location of information) are considerably more often
mastered than the higher comprehension categories (interpretation, inference). The students’
interest in reading for pleasure is generally low, slightly better with girls than with boys.
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