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Uzytecznosc zadan wyhoru
wielokrotnego w diagnozowciniu

kompefencji matemafycznych uczniow
Sprawdzanir i ocenianie w zrcformowanej szkole zorganizowano w dwocli iizupetniajqcych si * nurtach
— wewnqlr /szkolnym i zewnelr/nym. Obraz osiqgniyd zalozv od organizaeji lych pmccsow i zastosowanych
metod sprawdzania. Jest istolne, ahy informaeje o osiqgniyeiaeh kazdego ueznia zoslaly zebrane pr / y uzyciu
rdznyeli metod i tcchnik. () ilc ocenianie wcwnytrznc daje nauczyciclom wide mozliwosci, o tvle egzaminy
zewnytrzne. przy swojej powszechnosci wymuszajqograniczenie wyhoru metod i tcchnik sprawdzania. Zwfasz cza koniccznosc ograniczenia kosztdw sprawdzania przy zachowaniu obicktywiznin pomiaru zmniejsza za kres mozliwvch do wvkorzvslania melod i tcchnik. Kazdy z uczniow ma swdj wlasnv siyl pozuawczv, wlasne
doswiadezenia cdukacyjnc, srodow iskowe i kullumwc. Organizalorzy egzamindw zewn tiznych powinni re spcktowac, na ilc to mozliwe. prawo ueznia do demonstrowania swoieh osiqgniyc w sposob iiniozlhviajqcy mu
icli pcfnq prezentacj . Bydzie to tym trudniejsze, ze cgzaminy zewn trzne bydq mice (01 1119 pisemnq.
Dzis nasz;) uwragg chccniy skupic 11a zadaniach wyhoru wielokrotnego i analizowac icli przydalnosc
w powszcchnych egzaminach zewn trznyeh. a wszezcgolnosci w diagnozowaniu osiqgni c matcmatycznych.
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1 . Charakterystyka osiqgni c matemafycznych

^

W dydaktyct' przedmiotu mozeniy znalezc rdznc klasyfikaeje celdw nauezania matcniatyki |5|, |3|.
Wtym opraeowaniu zoslanq one przedslawione ( ak, jak klasyfikuje je S. Inman |6|. Wyroznia on trzv pozio my celdw poznawezyeh :
( 1 ) umiej tnosei i postawy potrzcbnc kazdemu czlowiekowi, niezaleznie od dziedziny jego dzialalnosci.
(2) umiejytnosci i postawy spccyliczne dla dzialalnosci matematyeznej,
(3) wyniki nauezania, ezvli wiadomosci. umiej tnosci i sprawnosci matematyezne okreslone progra -

^

mein

nauezania.

^

Praktyka pomiarowa swiadezy o tym, ze sprawdzaniu i oeenianiu podezas egzamindw zewnytrznyeh
najez seiej poddajemy wyniki nauezania — bardzo rzarlko umicjytnosci i postawy spccyliczne dla dzialalnosci
matematyeznej, gdy tymezasem uezymy matematyki przerlc w'szystkim dla tyeh, okrcslonycb w punkcic ( 1).
Uszezegolowiajqe eharakteryslyke mierzonyeh osiqgniyc maternalyeznyeh w odnicsieniu do girnna zjum w zakresie (2) . poziomu celdw. mozna byloby wskazae nastypujqee grupy umiejytnosci:

^

Stosowanie metod matematyki, w tym

. in.
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• dostrzeganie regularnosci Itib wspdlnej wlnsnosci w zbiorze danyrh ohiekldw;
• pordwnywanie ohiekldw malematyeznyeli ze wzglydu na okreslonq eeehy;
• dokoiivwanie klasyfikaeji;
• Idrmnlow’anie definieji i twierdzen;
• w'nioskow’anie, uogdlnianie;
• odezylywanie inlormaeji szczegdlowej z regnl ogdlnycli;
• uzasadnianie, dowodzenie.
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Poskigiwaiiic si$ j zvkicin matcinatyki, w iym in. in.
• przcksztalcanic wyrazcri algebraicznych:
• opisywanic sytuacji przcdstawionej slownie lub graficznic za pomocq wyrazcnia algcbraicznego;
• tworzcnic wykrcsow lub diagramow na podstawic danyrh;
• przcksztatcanir zapisow zjcdncj formy na imuj;
• opisywanic zaleznosci funkcjonalnycb.

^
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Korzystanic z roznych zrodef informacji, w tym in in
• odczytywanic wlasnosci funkcji przcdstawionych na wykresie:
• interpret acja wykrosriw funkcji;
• odczytywanic i intcrprclacja informacji przcdstawionej w postaci label, wvkresow i dingramriw:
• odczytywanic i interpretaeja informacji pi-zcdstawioncj w postaci tekstu lub lysunkii.
Pozostalc grupy umiej tnosci nalczq do (3). poziomu colow. Sq to:

^

Opcrowanic liezbami, w tym in. in.
• sprawnc wykonywanic obliezen raebunkowyeb, w tym obliczcn proccntowycb;
• korzystanic z wlasnosci dzialan i zwiqzkbw liczb w dzialaniach:
• przcliczanic jednostek niiar;
• postugiwanic sit; przyblizeniami.
Rozpoznawanic figur gconictrycznycli i okrcslanie ich ccch, w tvin in. in.
• rozpoznawanic svmctrii i podobienstwa figur;
• rozpoznawanic wicloscianow na podstawic ich siatek;
• rozpoznawanic figur przcdstawionych na rysunkii;
• okrcslanie cccb nazwanycb figur gconictrycznycli;
• okrcslanie rclacji pomiydzy wskazanymi clcincntami figur gconictrycznycli.

. .

Poslugiwanie si$ pojycianii probabilistycznynii, \v tvin m in
• znajomosc clcmcntarnycb pojyc probabilistycznych i ich wlasnosci;
• okrcslanie szans zajscia wskazanyeb zdarzen losowycb .

.

Stosowanie wiedzy i uniiej liiosci do rozwiijzywania zadan tzw zastosowan tcorii:
• rozwiqzywanic rownan i nicrownosci stopnia picnvszcgo z jednq niewiadomq oraz ukladow rownari
liniowych z dwiema niewiadomymi:
• wykorzystanic wlasnosci wicloscianow i wielokqlbw oraz zwiqzkmv miamwych w figurach plaskicb
do rozwiijzywania zadan o trcsci gcomcliyczncj zwiijzanycli in. in. z obliczaniem pol wielokqlbw albo
pol |)owicrzchni i obj tosci wicloscianow;
• rozwiqzywanic zadan zlozonych za pomocij rownan liniowvcli lub ich ukladow;
• bczposrcdnie zastosowanic dofinieji i twicrdzcii poznanych na Ickcjach.

^

^

Stosowanie wiadomosci i umicjytnosci z matcniatyki do rozwiijzywania problemow
praktyeznyeb, w tvin in.in
• zadania dotyczqce zakupow;
• obliczanie ilosci matcrialu potrzebnego do wykonania okrcsloncj pracy;
• obliczanie czasu pracy.

.
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2 . Skutecznosc rozpoznawania osiqgni c matematycznych za porno cq zadan wyboru wielokrotnego
Zeslaw zadan zamieszczonych jako aneks wskazuje na szeroki wnchlarz umicjylnosci matematycznycli,
klbrycli opanowanie mozna sprawdzac za pomoa} zadan wybom wielokrotnego. Sprawdzamy lu umiejylnosc wnioskowania. szacowania wielkosci. rozmnienie pojyc, ,,czytanic wykresu funkcji, stosowanie twicr -

^

"

dzcri, porownywanie inlbrmacji podancj slownic i zapisanej sposoh symbolically, posiadanic wyobrazni
przcstrzcnncj.
Me wszyslkio ijmiojytnosciskladajjjee. sic; na osiijgniycia malemalyezne rownicdobr/e poddajfj siy spiaw dzaniu zadaniaini wyboru wielokrotnego. Z pcwnosciq nie jest rnoxliwe sprawdzanie w tej formic zapamiyla nia wiadomosci ani imiiejytnosci uogdluiania, dowodzenia, fonnulowania twierdzeri, budowania modclu sy tuacji problcmowcj czv planu rozwkjzania problcmu.
Czynnosci rozwkjzupjccgo polegalyby juz tylko na rozstrzyganiu, ktora z podanych odpowicdzi stanowi
Iwicrdzenie, iiogolnienie, dowod, plan czy model. St] to czynnosci znaeznie prostsze i inne niz to, kldrechcie lisrny sprawdzie. Zastosowanie zadan wyboru wielokrotnego wymaga stalego czuwania nad trafnosciij we wn trzmj (zgodnosciij zadan z plancm testa, ktorv reprezentuje koncepcjy badania).
w

^

3 . Uczenie siq strategii podejmowania decyzji
Rozwiqzujtjc zadania wyboru wielokrotnego, warto stosowac rozne strategic przyspicszajqcc pracy. Nie
wykonywac wszystkie obliczenia — czasern wystarezy tylko oszaeowac szukamj wielkosc. Cza ustalajqc poprawne odpowicdzi warto sprawdzac, wykonuj / jc rdznorodne rozumowania, czy kolejne od powiedzi spclniajq okrcslony w zadaniu warunek, czyli eliminowac odpowicdzi blydne. Zawszc witjze sic to
z podejniowaniem decyzji co do wyboru strategii rozwujzywania, czy dochodzenia do poprawnej odpowicdzi.
Radzcnic sobie w sytuacjach dccyzyjnych jest jednq z bardziej istotnych umicjytnosci wymaganyclt
w przyszlej pracy zawodowej. Warto wiye organizowac takic sytuacje dydaktyczne, gdzie uezen ma szanse
uezestniezye ,,na serin" w syluaeji decyzvjn(‘
j.
zawszt ' warto

sem

4 . Obiektywizm punktowania odpowiedzi w zadaniach wyboru wie lokrotnego
Podczas rozwitjzywania zadan wyboru wielokrotnego uezen wskazuje odpowicdzi poprawne, wybranc
sposrdd podanych przez autora, zaznaczajjjc jo w okrcslony sposoh na znormalizowanej karcie odpowiedzi.
Dzieki ( rniu mozliwejesl elektmniczne sezylywanie wynikdw i zapewnia seislc przeslr/eganie nstalonego kln wlasciwosc zadan wybom jest bardzo istotna w badaniach masowyeb. Nie tylko obtiiza
kosztv, ale zapewnia zachowanie pelnego obiektywizmu punktowania .

cza punktowania. I ’a

5 . Analiza wynikow badania zadaniami wyboru wielokrotnego
Sprawnosc analiz ilosciowych poprzez zastosowanie clcktronicznych czytnikow i spccjalnych progra mdw obliczcniowych jest imponujqca. Stanowi ona niezbity atilt przcmawiajqcy za uzyeiem zadan wyboru

wielokrotnego. Jest przydalna zamwno podczas niezbydnycb kilkakrotnyeh slanrlary / acji, a przede wszysl kim podczas badan glownycli.
Ponadto wybranc przez badanyeh dystraktoiy wskazujq na braki w osiqgniyciacli tycb, ktdrzy je wy brali i ulatwiaj< j zrcdagowatiic zalecen dydaktyeznych.

6 . Praca konstruktorow zadan wyboru wielokrotnego
Antorzy zadan wyboru wii'lokrotnego powinni nie tylko bndowac zadania poprawne pod wzglydem
merytoryeznym i pnmiamwym, ale lakze ujmowac w nich islotne elemenly trcsci ksztalcenia.
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Zbudowaiii} sytuacjg zadaniowq warto wvkorzystywae w kilku zadaniacli. Dzigki temu zcstaw zadari
staje sig bardziej spojny i zbliza svtuacjg sprawdzania do sytuacji rzeczywistej, grlzie zwykle z jcdiuj sytuacji}
wiqzc sig wigccj niz jcdcn problem.
Nim przystfjpiiny do konstmkeji zarlan wyboru wielokrotnego warlo zapoznac sig ze szczegolowymi jej
zasadami, kldre Czvlolnik znajdzie w |2|.

7 . Planowanie badan prowadzonych przy uzyciu zadan wyboru wie lokrotnego
Kozwiijzujije zadania wyboru wielokrotnego, uezeri ezyla. analizuje, porownuje, kojarzy, wartoseiuje,
a zwolniony z koniccznosci redagowania rozwiijzania moze w okreslonym czasie rozwiijzac wigkszi} liezbg
zadan. Umozliwia to autorom narzgdzi bardziej dokladnc odzwicrcicdlenic zakresu trcsci nanezania objgtej
sprawdzaniem i przeznaczenio 2- 3 zadan na sprawdzenie opanowania jednej umiejgtnosci.
Organizalorzy badan powinni przewidziee odpowiednio rllugi czas niezbgdny do wystandarvzownnia
narzgdzi pomiaru. Ze wzglydu naomowionejuz tmdnosci konslmkcyjne nalezy poddac kilkakrotiiemu spraw dzeniu, jak funkejonuji} zadania w arkuszu egzarninaeyjnym, by w razie koniccznosci zrekonstruowae jo
i poddac ponowncj probic.
Orlpowiednio wezesnie nalezy tez przygotowae i wyprobowac urziglzenia tediniezne oraz przeszkolic
ich obslugg, albo zamowic okrcslniu} usings w wyspecjalizowanym osrodku.

8 . Organizacja egzaminu z uzyeiem zadan wyboru wielokrotnego
DIIZJJ trudnosc organizaeyjnq slanowi zapewuienie samod/.ielnosci pracy ueznidw podezas egzaminu
poniewaz kor/ystanic z cudzej pracy jest ciqgle w dobiym tonic i odbywa sig czgsto za przyzwoleniem a nawet
pomocQ osoby, ktorej pracg wykorzystuje sig.

Posumowanie
Podatnosc na zgadywanie odpowiedzi, duza lalwose w odpisywaniu, ograniezone mozliwosci skuleez -

nego rozpoznawania osiijgnigc malematyeznycb, kosztowna konslrukcja przygolowania do Imdania osiijgnige
sij wskazaniami do korzystania z innej formy zadari — zadari otwartycli. Jednak konieeznose stosowania

roznych tcclinik sprawdzania, a przcde wszystkim ograniczania kosztow zebrania danych i wymog szybkiego
dostarezonia wynikdw oraz ich analizy wynmszaj } niejako wykorzystanie w masowych badaniach, obok za dan otwartycli, zadari wyboru wiolokrolnego.

.
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