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Wartosc pomiarowa zadah wyboru
wielokrotnego w przedmiotach

przyrodniczych
Nauezyciele przedmiotow przyrodniczych zctkngli si9 z problcmatykfj pomiaru dyclaktyczncgo juz
siedemdziesiqtyeh dziyki aktywnosci popularyzatorskiej takich wyhilnych postaci, jak : Krystyna
Czupial, Anna Bogdahska - Zarembina, l£ ugeniusz Cabryclski czy Kazimicrz Kaczorck.[ 1, 4, 7 ). Pienvszymi
wzorcami dla zadah wyboru wielokrotnego byly wtcdv interdyscvplinarnc, bogato ilustrowane zadania upo wszccbnianc przcz IMA (np. wykorzystane w badaniacb ogolnopolskich w 1984 roku). Dodatkowym zrodlcm
inspiraeji w praeach konstrukcyjnych byly zadania z biologii. fizyki i chcmii, wykorzystywane w testowyeh
eg/aminach wslypnych na Akademie Medyczne. Place nad zasadami konslrukcji zadah wyboru wielokrolno go prowadzone byly niejako dwnlorowo:
1°) dla potrzeb pomiaru sprawdzajtjcego — w ktorycb dominowala strategia analityczna, a efek tem tycb prac bylo powstanic scrii testow ksztaftujqcych dostosowanych do poszczegolnych
dziafow programowych 11, 2. 5, 9 |. Zadania w tycb tcstach najczgscioj sprawdzaly opanowa nic zatomizowanych. nierzadko odizolowanych wzajcmnic czynnosci, sporadycznic odwolujqc
si9 do ich systemow;
2°) dla potrzeb pomiaru loznicujfjccgo — gd / ie aulor/ y zbiorow zadah testowyeh z poszezegolnvch
przedmiotow przescigali si w twor/eniu zadah slabo powiqzanyeh z trcsciami programowymi,
za to silnie kontekstowych, czysto trickowycb, o zawilej konstrukcji |6|.
w latnch

"

^

Im wiykszf} trosky o trafnosc narzydzi pomiaru wykazywali autorzy testow, tym bardziej zasklopiali si9
w swoich specjalnoseinch, nierzadko calkowicie rezygnujqc z sytuaeji zadaniowych interdyseyplinarnveh.
\\ kohcii lai dziewiycdziesiijlycli w pomiarze dydaktyeznym zaznaezah zaczyhi siy strategia bolislyczna

|8|, wymuszajqca wycofywaniesi9 z zadah jednostkowycb na rzecz wiqzek zadan . wyprowadzanveb ze zlozo ncj sytuaeji zadaniowcj uniozliwiajijcych sprawdzanic opanowania systemow czynnosci, takich jak np. timic jytnosci kluezowe 1101. Wieloletnie polskie doswiadezonia pozwalajjj kiytycznie spojrzec na mozliwosci i ogra niczenia leslowyeh zarlah zamkniytych, w ( ym lakze wyboru wielokmtnego, zwlaszcza ze dotvehezasowa
wiedza dolyezqea pracy limyslowej w ezasie ich rozwiijzywania nie daje jednoznaeznej odpowiedzi, jakie
strategic' wybierajt } uezniowie udzielajtjcy odpowiedzi. Czy przewazajtj ci, ktorzy budujij odpowiedz wlasnq
i porownujtj jtj z mozliwosciami zawartyrni w zadaniu, czy tez ci, ktorzy typujq odpowiedz poprawmj eliminu j}}c dystraktoiy ?
Co do jodnego mozemy bye pewni, ze zadania wyboru wielokrotnego sfj szczegolnie przydalnc, grly na

.
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przyklad:
• sluztj pomiarowi takich systemow umiejytuosci, jak np. rozumienie czvtanego komunikatu werbalne go, grafieznego lub symbolieznego,
• sprawdzajtj opanowania wyodrybnionych, pojedynezyeh czynnosci, reprezentujqcych wiykszq ealose,
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• nic ma istotncgo znaczenia informacja, czy uczeri wie cos wiycej na daily temal, niz przewidziaf aulor
zadania,

• doskonalq zachowania zwiqzanc z sytuacjq clecyzyjnq wymagajqcq dokonania najkorzystnicjszcgo
wyboru sposrod roznych mozliwyeh opcji np. sposobu rozumowania czy argumentaeji .
Dla organ izatorow badan osiqgniyc szkolnvcli na skaly masowq sq fonnq najbardziej pozqdanq , bo wiem umozliwiajq sprawnq poprawy prac wedhig jednolitej iiistrukcji (np. szablonu) oraz sprawnq analizy
ilosciowq uzyskanych wvnikow. Dla nauczycicli przedmiotow przyrodniczycli, dysponujqcych nic.wiclkq liczbq godzin tygodniowo w przcladowanych Idasach, sq szansq na systematyezno i sprawne sprawdzenie i occny
biczqcvch osiqgniyc uczniowskich, bez potr/eby zmudnego wczytywania siy \v pisemne peace uezniow i pr/czvwania rozterek, jakic kryteria do poprawy zastosowae. Golowc. powszechnie doslypne wydawnictwa testo wc sq znaeznq pokusq, czasami wbrew wvmogoni trafnosci obowiqzujqccj w pomiarze sprawdzajqcvm .

Wsrad powazniojszych argumentow przcciwko zadaniom wybom wiclokrotnego wyniicniane sq takic jak :
• niowrazliwose 11a odpowicdzi inne niz zaproponowal aulor zadania.
• eliminowanie szansy na pojawienie siy odpowicdzi oryginalnych, aulorskich,
• zachycanic do pracy niesamodzielnej,
• ograniezona przydatnosc w poniiarzc holistyeznym .

Testy zbudowane z zadari wybom wiclokrotnego opracowywanc sq w wersjacb rownolcglych, rozniq cycli siy wariaritami zadaii zzalozenia sprawdzajqcycli takic same czynnosci. ale na toznym matcrialc. IT/ad ko kiedy zadania to majq pomwnywalnq tmdnose. Z badan nad umiejytnosciami obliezeniowymi uezniow
z chcmii w liccach gdanskich (przcprowadzonych w 1999 roku na probic rcprczcntatywncj z wykorzystaniem
dwoch rownolcglych wersji tostow) przcslcdzmy dwa przyklady rownolcglych zadaii, dotyczqcych tych sa mveh czynnosci, ale stwarzajqcych uezniom rdznc trudnosci .
IVzyklad 1.
S|irawdzana czyn n ose: obliczanie ilosci substratum zuzytych w rcakcji zobuj tniania na podstuicic
rownari cliemicznvch.

^

Zadanic A .
Do zobojytnicnia 100 cm 1 1- molowego
roztworu kwasu trpjprotonowego zuzyto
100 cm 1 zasady jcdnowodorotlcnowcj
o styzcniu :

1- molowcj zasady sodowcj.
Styzcnic kwasu wy nosilo:

A . 1 niol/dtn 3

A . 1 mol/dm3

B. 2 mol/dma

IT 2 mol/dm3

G. 3 mol/dm 3

C. 3 mol/dm3

D. 6 mol/dm 3

I ). 6 mol/dm 3

'

Zadanic IT
Do zobojytnicnia 100 cm3 kwasu
fosforowego (V) zuzyto 300 cm 1

Oba zadania rnialy dodatnic wspdlezynniki inoey rdznicujqccj ( r|M (A) = 0,24; r|M ( B) = 0,27), ale
znaeznie rbznily siy wspolczynnikami fatwosei ( pA = 0, 17; pH = 0,63). Zadanic A odwofywalo siy do ternii now uniwcrsalnych i wymagalo zapisu rcakcji zobojytniania na wzorach ogolnych , natomiast w zadaniu 13
podanc byly substraty znanc uezniom . Jcszcze wyrazniejszc roznice miydzy zadaniami ujawnia wartosc fiak cji opuszczeii. klora dla wersji A wyniosla az 0,38.
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Przyktari 2.
Sprawdzana ezynnosc : Ok reslari ie slosimkow objqtosciowych reagentow guzowych net podstawie
wspotezynnikow stechiometrycznych w rownaniach reakeji.

aby otrzymac sad / yr'

Zadanie B.
W ’’ jakim slosimkii ohjylosdmvym nalezy
zmicszac propan z powictrzem. aby nastypilo
ealkowite spalonie wyglowodoru ?

A. 1 : 3

A. 1 : 5

B. I : 8

B. 1 : 8

C. I : 15

C. 1 : 25

I). 1 : 40

I). 1 : 40

Zadanie A .
W jakim slosnnkii objylosciowym
nalezy zmicszac peiitan z powictrzem,

'

„

Zadanic A mimo pozonicj prostoty okazalo siy tmdiiicjszc (pv = 0,22: p = 0,65) i zostalo optiszczone
przez 35% uezniow. poniewaz wymagalo pewnego przetworzenia informaeji: „
wiedzqc, zc produktem spala niajest sadza, korzvstamy z zapisu mwnania reakeji spalania niccalkowitego". Wobu przypadkach utrudnic niem byla konireznose uwzglydnienia skladu procenlowego powielrza.
( lytowanc powyzej przyklady zachycajij do wi kszej ostroznosci w projektowaniu zadan, ktdre w I O W ^
nolcglycli wcrsjach testa winny bye tozsame.
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