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O zadaniach wyboru wielokrotnego
w testach polonistycznych
Z przygotowaniem do egzaminow zewnptrznych w tie
Zadania zarnkniyle w ogdle, a zadania wielokrotnego wyhoru (WW) w szczegdlnosci, sij przyjinovvane
w dydaktyee jyzyka polskiego kontrowersyjnie, z negatywnymi uprzcdzeniami, a nawet bardzo nieprzychyl -

nic. jak z resztq wszclka sehcmatyzacja. Przyczvniajq si$ do tego zapewne: wewn trznc zroznicowanie tresci
przedmiotu (kilka dvscyplin wjednym), duzy udzial tresci literackich wymagajqcych wartosciowania nic w
pelni zraejonalizowanego (kryleria intuicyjnc), ,,artystowsko‘ formowane osobowosci polonistow', tradyeja
strzegqea i konserwnjijcti wizerunek swoistyeb powinnosci jyzyka ojezystego, nieufna wobec jakichkolwiek
zaknsow unifikujijcyeh. Kontrowersje jeszcze siy nasilajij wsytuucjacli egzaminow donioslycb. Czas przygoto wan do wprowadzenia krajowego systemu cgzaminowania zewnytrznego. w ktoryni jyzykowi polskictnn przy znajy sig na kazdym szczeblu ksztalcenia tak waznq pozyejy, jest dohrq ponj do przcmyslcnia na nowo przy datnosei zadaii WW w egzaminacb donioslveb z lego przedmiotu. Zdcrzenie ekonomieznej opfacalnosci tej
formy zadari z jej stosownosci wobec sprawdzanycli tresci zdaje siy nieuniknione; ale roztmpnc godzenie
takicj sprzecznosci byloby nader pozyteezuie.
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Zastonic wersje
W projektowanym cgzaniinic maturalnyni z jgzyka polskicgo jednym z jego skladnikow w czgsci zc wmgtrznoj ma bye test czytania ze zrozumicniem tekstu nieliterackiego (popularnonaukowego). Z punktu
widzenia teorii i praklyki tej odmiany lestu odpowiednie do tresci bylyby In wlasnie zadania W\V, takie jakic
przewiduje siy w odpowiednicli czyseiach egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szkole podstawowej.
lymezasem wide wskazuje na to, ze rozumienie czyrtanego tekstu w nowej niaturze bgdzie sprawdzane — jesli
nic wylqcznie to w zdccydowancj przewadze — zadaniami otwartymi krotkicj odpowicdzi (KO), duzo kosz -

towniejszymi i mniej obiektywnymi w sprawdzaniu.
Peliifj argilmenIaejg takicj decyzji, podjelej u poezf|lkow prne nad nowq maturq, trudno odiworzye.
Dzis uzasadnia siy jij, banalnymi pomiarowo, dwoma argumentami, ze slalego repertuaru podbudowujijcego
od lat wspomniane na wstgpie negatvwne nprzedzenia polonistow. Mowi siy mianowicie, ze zadania WWzbvt
ulatwiatyby rozwujzania (takze przcz zgadywanic) i umozliwiatyby maturzystom ..sciqganic ’ odpowicdzi.
Obawy o nieuezeiwose przebiegu i nierzetelnose wynikow testowania zadaniami WW sq szczegolnic
nzasadnione w polskiej obyezajowosci s/kolnej. z ink zakor/enionymi poezueiem i praktyktj niedobrej solidar nosci ,,samnpomoeowej" ueznidw. Donioslose, zyeiowe wrycz znaezenie dla kazdego zdajijeego, jakic byd /.ie
niial zewnytr /ny egzarnin matmalny, jeszcze te obawy wzmaenia. Otwiera siy tu zapewne } )ole dla dlugody stansowych dzialan wychow'aw'czych w szkole polskiej, dla ksztalcenia indywidualncgo poczucia uczciwcj
samodzielnosei mlodyeb obywatdi. Wychowyw’anie warto jodnak wzmacniac doraznymi i praktvcznymi
zabezpieezeniami, w mvsl starego ostr/ezenia, oby okazja nie e/ ynila zlodzicja. \V tym wypadku ebodziloby
o zabczpieezenia w procedur / e i w otlpowiednich warunkacli dla przebiegu testowania, bez zapewnienia
ktdiych w ogdle nie warto zaczynac sprawy obecnosci zadaii WW na niaturze. lii nozw'azmv tvlko mozlnvosci
zabezpieczenia rzctelnosci testowania w samym narzydziu cgzaminacyjnym.
'
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Oloz nalczq do nidi na pcwno rownolegle wersje lestu . Stosuje siy dolqd pr/cwuznic dwie, do lesltnva nia „rzydami '. X powodow oczywistycb na cgzaminach donioslvch takich wcrsji powinno bye co najmniej
cztcry. Pomnazanic wcrsji najbardzicj do nicdawna bylo ograniczanc przcz mozliwosc i koszty druku . Wdobic
jego cloktronizacji w zasadzio przcstajq sit; one liezye. Manipulujqc li tylko samq kolcjnosciq zadah w tcscio
i odpowiedzi w zadaniacli WAV, mozna lalwo gcnerowac polr/ehnq liezhy wcrsji . filcklronizacja druku testow
oraz sprawdzania i obliczania wvnikow stwarzajq mozliwosc nic tylko zerwania z wymuszonq tcchnicznic
tradycjq testowania ,.rzydami '\ ale rozpoczycia nowego etapu w organizaeji egzaminow donioslvch ctapu
zclawania indyividualnego w egzaminie zbiorowym . Oznaczaloby to, ze choc cgzaminy donioslc bylyby orga nizowane dla calych zbiorowosci ( populacji ) tego samego dnia, o tej samej porze, wo wspolnej sali a nawet
lawce
kazdy zdajqcy otrzymywalby inaezej skomponowany zestaw zadah. wersjt; lestu nic powtar/ajqcq
sit; w grupic zdajqcych .
Wersje rownolegle testow bylyby zatem utrzymane, nawet pomnozone. Natomiast trzeba by przy okazji
ealkiem zcrwac z tradycjq cksponowania tej wersyjnosci przed zdajqcym . Dotycbczas zwyklc jest bowiem tak,
ze oznakowanie wcrsji rownoleglvch (up . litorowc A i B) jest mocno wyroznione 11a gorze picnvszej strony
egzemplarzn testu , widoczniejsze z odleglosoi od reszty druku , z dodalkowym zwrdeeniem uwagi egznmino wanemu. aby nic pomylil wcrsji, przenoszqc to oznakowanie na karty odpowiedzi . W tej tradycji tkwi ewi denttiii sprzeeznose miydzy celem a sposobem dzialania . Celem konstruowania wersji rownoleglvch jest prze cicz nic co innego jak zapobiegania nicrzetelnosci przebiegu testowania: eksponowanie zas oznakowania wcr sji zdecydowanio ulatwia egzaminowanym wzajemne odpisywanie rozwiqzan , a takze pomoc zewnytrznq.
Nalezaloby zatem wreszrie zlikw irlow'ac te sprzeeznose. poslugujqc sit; jakqs technikq zasloniqcia oznakowan
wcrsji ; ukrycje przede wszystkiin przed zdajqcym , aby nic mogl sit; on lalwo zorientowac podezas egzaminu ,
kto w poblizu 111a ty samq co on wersjt;. Zdaje siy, ze jednyin z prostych stt )sunkowt ) sposobtnv bvlobv zasto sowanic lozwiniytcgo kodu (np. litcrowego, liezbowego lub mieszanego) , z jednym tylko (albo dwoma dla
asekuraeji przed ew. pomylkq przy przepisywaniu na karty odpowiedzi ) elcmentcm faktycznic znaczqcym
wersjy. Programed komputcrowi znproponowaliby tu pcwnic wide innvcli, lepszyeh rozwiqzan . Przy wpro wadzeniu karty odpowiedzi zlqczoncj edytorsko (np. perforaejq ) z egzempkarzem testu i odrywancj t ) tl niegt )
dopicro na egzaminie, niebezpieezeiistwo pomylek wcrsji saint ) by sit; likwidowalo; potlobnic jak wle.dv, gtly
odpowiedzi bylyby udzielane wprosl na egzemplarzu lestu . Zvviykszenie liezbv wcrsji i zasloniycie idi oznako wania mogq siy odnosic do roznych rodzajow zadan egzaminacyjnych , ale najpilniej przytlalyby siy zadaniom
WAV. jako szczegolnic podatnym 11a nierzctclne rozwiqzywanic w donioslvch cgzaminach zbiorowych . I nic sq
to, rzecz jasna , postulaty kierowanc tylko do testow polonistycznyeh .
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Jeszcze o zgadywaniu

—

z bydqcycli w powszechnym obiegu , potlbudowujqcyin uprzetlzenia poloni Drugim argumentem
w
stow do zadah WAV takze
nowej maturze
jest to, ze zbytnio ulatwiajq one rozwiqzania , pt >zwalajqc
zgadywae.
lymezasem czystego zgadywania w polonislyeznyeb zadaniacli WAV i ehvba w ogole himiauislyez na cgzaminach prawie siy nic spotyka . Na ogol bowiem egzaminowany przystypuje do ztlawania
nych
z pi zekonaniem , ze cos przeciez wie i umie. a wiyc zachowuje siy rozsqdnie, probujqc maksymalnie wwkoizystac ty wiedzy, chocby tylko czysciowq, a nic zdawac siy 11a lasky slepego losu . Odciqga egzaminowanego od
ryzyka zgadywania takze zjawisko tzw. atrakcyjnosci dystraktomiv. Mowimy ti niej wterly, gdy w zadaniu
jakas odpow ietlz nicpoprnwna jest wybiernna wyraznie ezysciej nic tylko od odpowiedzi poprawnej alt' lez od
kaztlego pozostalych dyslraktomw. Przy czym batlania pokazaly, ze dvstraktor atrakeyjny txlrasta nic / ym
odcinane glowy antyeznej hytlrze
gdy siy go zlikwiduje, pojuwiu siy inny. Okazalt ) siy tez. ze przyezyna
atrakcyjnosci dystraktonow 111a natury jyzykowq . Tkwi mianowicic w eksprcsji rozwiniytych slownie sformu lowaii odpowiedzi tIt ) wyboru , p? zyt:iqgnjqt:ej uwagy rozwiqzuj'jcego zadanie nawet w oderwaniu txl jt ^go
tr/onu . la samoistna ekspresjajyzykowa dyslraklordw nic dajesit; wyeliminowac, irudnoje bowiem rormulo wac w zadaniacli polonistycznyeh w sposob semantyeznie i wrazeniowo ucutralny, np . za pomoeq liczb,
znakow inaternatycznycli, suchych tennindw, nazw jednostek , wzoimv.
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Czy zatern bezpodstawnic czyni si< zarzut zadaniom zamknigtym WAV, ze sq hitwiejsze od otwartych ?
^ zadanic polonistycznc rozwiqzywanc w duzej probie, raz w formic
Wspomnianc badania pokazafv, ze to samo
otwartcj, a drugi — w zamknigtcj WAV. dajc w dmgim przypadku wigcej rozwiqzail poprawnych, cboc nic az
o tylc wigcej, ilc mozna by sig spodziewad z raclninku prawdopodobicilstwa. I jest to zjawisko powtarzajqce
sip. Jednak czyniqc z niego wazny zarzut zadaniom WAV, postqpilibySmy tak — mdwiqc kolokwialnie — jakby
szkohi byla po to, zeby ... utrudniac uezniom zyeie. Inaczej mdwiqc: z samej obserwacji, ze zadanic po zamknigciu w forrnie WAVstaje sig latwiejsze, nic nalczaloby wyciqgac pochopncj occny, zc jest ono dydaktycznic
gorszc,jesli zmiana formy nic powodujc istotnej zmiany jego tresci, nic obniza jego trafnosci, a dalej sprawdza
ono to, co mialo sprawdzac. Nawet cos wigcej : nlatwicnic zadania przez zmiang formy na WAV moze polepszye
mu trafnosc i podniese jego diagnostyeznq war!ose, jesli dzigki lakiej zmianie testowany moze ominqc czyn nosc, ktdra pogorszylaby mu rozwiqzanie zadania, a na ktorej sprawdzeniu akurat w tym zadaniu narn nic
zalezy. Tak sig dziejc up. w zadaniach otwartych wymagajqcycb pisemnego formulowania odpowicdzi,
a majqcycb sprawdzac co innego niz pisanic; wowczas testowany, jesli nia trudnosci w pisaniu, moze sobie
z tego powodu pogorszyc rozwiqzanie zadania albo w ogdle go nic wykonac. Diagnostyeznie taki wynik nega tywnv jest main wartosciowy, gdyz nic lokalizuje dokladnic blgdu, nic wiadomo, ktorej z dwu powiqzanycli
w zadaniu czynnosci testowany nic potrafil wykonac.
Tymezasem polonisci tradvcyjnic bardzicj ufajtj temu, co nczcn napisze niz tcinu, co wyrazi w jakikol wick inny sposob. Prawdopodobnic wynika to z wagi, jakq slusznic nadajq umiejgtnosci pisania, ktorej ksztal ceniu muszq poswigeac tylc sil i czasu.

.

Forma brana za tresc
laka domniemana przyezyna usprawiedliwia polonistg slgczqccgo nad zeszytami uezniow, ale nic roz gr/.esza polonistv wypowiadajqcego sig o pomiarze osiqgnigc. Tym bardziej ze nic wiadomo, czy za uprzedze niami wobec zadaii WAV nic kryje sig calkiem zwyczajne w swojcj powszecbnosci nicrozroznianie sposobu
odpowicdzi odjej zawartosci, branie technicznej formy wyrazenia za jego tresc. licha tego blgdu myslowego
slychac w takich oto potoeznie wypowiadanycb zarzutacb, majqcycb dvskredytowac zadania WAV: „totolo tek *’, „
skreslanie liter", klikanie" (dolyezy lestowania skompuleryzowanego), „
rachowanic \
W tym miejscu trudno obejsc sig bez przykladu. Ongis dydaktycy jgzvka polskiego, nawet z bardzo
glosnymi nazwiskami, przesmiewali sig w druku zadaii gramatycznvcb WAV o nastgpujqcym scbemacic kon strukcyjnym trzonu: „lie jakich czgsci mowy jest w nastgpujqcym wypowiedzeniu.... ?" (z liezbowymi odpo wiedziami do wyboru) . Ironizowali, ze polonista sprawdza tu dokladnosc w ... rachowaniu (czasownikow).
A jest to zarzut ewidenlnic demagogiezny, gdyz do poprawnego policzenia i wskazania liczebnosci — ktorejesl
jedynie teebnieznq fonnq wyrazenia odpowicdzi — prowadzily w tym konkietnym zadaniu czynnosci rozpo znawania czasownikow posrdd innyeb czgsci mowy. Czynnosci te wcalc nic bywalv hit we dla wszystkich
uezniow (czego dowiodly |)owtarzane badania empiryezne), szczcgdlnic gdy w wypowicdzcniach branveh do
analizy gramatyeznej znajdowaly sig rzeczowniki odezasownikowo czy imiesfowy przymiotnikowo. Takim za daniom mozna by poslawie sensownie inne zarzuly; np. to, ze sprawdzajq wiedzg formalnq, nic sq tekslo twdrezo funkcjonalne, czy wreszeie, ze ten schemal konstrukcyjny juz sig wyeksploatowal i zbanalizowal. Jest
jednak to zadanic w pelni poprawne i uprawnione w tescie, jesli mial on sprawdzac wiedzg z gramatyki
opisowej. Zarzut zatem, ze takie zadania WAV sprawdzajq tylko poprawnosc liczcnia — jesli brae go powaznic
— trzeba uznac za balamutny.
*

'

Ostroznosc i parytety
Z materialdw majqcycb przygotowywac szkolg do wprowadzenia egzamindw i sprawdziandw zewngtrz nycb z jgzyka polskiego (zob. trzy informatoiy firmowane przez ccntralnq i okrggowc komisjc egzaminacyjnc)
widad, ze projektowany w nicb udzial zadaii WAVmaleje na wyzszycb poziomacb szkolnycb . W, in formatorze
maturalnym ( fatalnic na / wanym ,.syllabusem") tego typu zadaii juz wlasciwie nic nia weale. Wynikafoby
z lego, ze jesli w ogdle zadania WAV nadajq sig do stosowania w egzaminacb donioslycb, to raezej w klasacb
r
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inlodszych . Jest w takieh deeyzjaeh cos ze zdrowego odruchu ostroznosci wobec narzydzia stosunkowo nowe go w polskich egzaminach, z roztropnego postypowania wcdlug zasady : irn wazniejszy egzamin , tym niniej
lyzyka w sposobic jcgo przcprowadzania . Ale tez widac. ze wspomnianc informatoiy przygotowywali ludzic
ksztalceni w pomiarze dydaktyeznym na loznych studiach, seminariach , sympozjach, kursach i w kontaktach
zagranicznych, ktorymi obrodzito ostatninii laty w naszym kraju . Swiczi absolwenci takieh szkoleii pr/enosztj
do praktyki z zapalem to, ezego dopiero eo siy uczyli . I np. w jednym narzydziu nad potrzeby umzmaicajij
formy, jakby cliche dowiese, ze jc opanowali . X tego powodu egzaminy zewnytrzne bydq drozsze niz moglyby
bye. No bojakzc zastosowac funkcjonalnq i taniq w sprawdzanin wynikow karty odpowiedzi, skoro w jednym
toscic stjsiadujq przemiennic zadania typu KO i WAV, RO i PF, z lukq i wypracowanic! ?
To mieszanie form wiqzc sit; z praklykq stanowienia ieh pmcenlowego udzialu w narzydziach ( np.
deeyzji typu: testaeli mu bye 1/2 zadaii otwartycli, 1/4 WAV i 1/4 PF). Chodzi tu nie o wlaseiwosc pmporeji ,
lecz o sanuj zasady stosowania aprioryeznego parytetu. Narzueanie arbitralnie formy (mozc z obawy przed
skrajnosciami ? ) kloci siy z sensown iejszq zasadq clastyczncgo dostosowywania formy zadan do ich t/ vsei,
a nawet wyprowadzania formy z tresci , eo powinno obowkjzywac zawsze fachowcgo konstruktora narzydzia ,
realizuj [cego idoc pomiam sprawdzajqeego. W' egzaminach donioslyeb /as, organizowanveb dla calcj popula eji , ich organizatorzy powirmi zjjdac od konstruktordw, gldwnie ze wzglydu na koszty, realizowania w narzy dziach nastypujcjcej, jeszcze wzmocnionej dvrektywy dostosowywania formy do tresci : zamykac wszystko,
co siy dajc, i to najlepiej w zadaniach WAV A co siy daje ?

.

W kategoriach taksonomicznych
Stosownosc zadaii WAV w zakresach poszczegdlnych kategorii ognlnej taksonomii ositjgniyc ucznidwjest
w jyzyku polskim podobna jak w innyeb przedmiotaeh humanistycznych i w ogdle w przedniiotaeh ogdlrio ksztalcijcycb. Skrdtowo wiyc tylko rnoze warto pr/ ypomniec, ze w kategorii wiadomosci ten typ zadan , wbrew
obiegowemu mniemaniu, nie nadaje siy do sprawdzania czystego ich pamiytania (,,odpainiytywania 1) ,
na czym zrcsztq dzisiejszej szkole juz cbyba nawet przcsadnic malo zalczy. Dawanc w zadaniu odpowiedzi
,
rlo wyboru zawsze jakos wspomagajtj to „odpaniiyty\vanie \ Konstruktor ezysc czynnosci wykonal, IOZWHJZU ji' jeemu pozostaje mzpo /.nanie poszukiwanej informaeji posmd innyeb. I faktyeznq ezy n noScifj umyslowq spraw dzatiij w zadaniach WAV nie jest pamiylanie lecz rozpoznawanie.
Do rozpoznania czegos potrzeba chocby minimum rozumienia . I wlasnie rozumienie jest kategoriq tak sonomicziic'j, do sprawdzania ktorej zadanie WAN ' jest stosownc modclowo, gdyz forma przylcga wtedy
do tresci wryez idealnie, nie miydzy nimi nie posredniezy, nawet wspominana wezesniej umiejytnose wyraza nia ( komunikowania ) ro/ wiqzaii .
Sposrdd czlerech podstawowych umiejylnosci ( jesli nie liezye pitjlej
rozumowania ), swoistych dla
jyzyka ojezystego jako przedmiotu szkolnego ezvtania , pisania, mdwienia i slueluinia wlasciwie tylko ty
pierwszq mozna sprawdzac wprost zadaniami WAV i to jcdynic jako czvtanie po cichu . Ale i z nim jest klopot
w dokladniejszej taksonomizaeji : czy nalezy ono bardziej do kategorii rozumienia, co odzwierciedlaloby siy
w uzywanej synonimieznej nazwie ,.rozumi ( * nie | po eiehu| ezytanego tekslu , a ezy do kategorii umiejylnosci,
co z kolei akcentuje czysciej uzywana nazwa ,,umiejytnose |cichego| czytania ze zrozumieniem ’. W'ahanic
wynika z ogdlniejszej niepewnosci w jyzyku dydaktyki. czy rozumienie nazy^vac umiejytnoscitj.
Sposrdd roznyeh umicjytnosci te zaliczane do trzcciej kategorii taksonomieznej, a nazywanc wyuezo nymi , wyewiezonvmi , standardowymi ezy typowymi . latwiej dajj] siy zamykac w formic WAV niz te, z czwartej
kategorii, nazywane Iwdrczymi, nictypowynii , swiezymi ezy nowymi . Do nieli taka forma zadan w ogdle
nie przystaje, wybdr sposrdd gotowego wyklucza bowiem innowacyjnosc, potrzeby wytwarzania pomyslu

—

—

—
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*

wykonania .
Moze warto w tym miejscu zaproponowac konstruktorom kluez do ..otwierania cicninych skrzvnek
kategorii taksonomieznveh zadaii, nie tylko zamkniytyeh WAV, kluez w poryezny sposob pozwalajijey kwalifi kowae je na poszczegdlne poziomy. Okazuje siy, ze mozna to robie za pomoej} rlyspozyeji wypowiadanyeh
wryez pojedynczymi wyrazami.

"
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I . wiadotnosei :

1. pamiytanie
powtorz

2. rozumicnic
II. umioj< * tnosci:
t

inaczcj

3. typowo

wykonaj
4. nowc

Widac ze schemaciku, ze w I katcgorii taksonomicznej (wiadomosci) i pamiytanic, i rozumicnic
sprawdzac czasownikowq dyspozvcjq zadaniowq ..powtorz"; a odmznic je orl sicbic dajo sic przy slowkiem ,,inaczcj ". Analogicznie w II katcgor ii (umicjytnosci) dyspozycjq zadaniowq na obu poziomach
jest ..wykonaj ": a odrozniaje od sichic znow ..inaczcj' . W ten sposob male .inaczcj" urasta do rangi klucza
w taksonomizowaniu czynnosci sprawdzanych w zadaniach, w bardzo przccicz ncwralgicznym punkcic
czynnosci konstruktora testu.
\V nastypnej katcgorii osiqgniyc, w postawach, tak waznych w ksztalcciiiu humanistyeznym, ale trud nych do sprawdzania tcchnikami leslowymi, slowo ..inaczcj" nic dajc siy juz uzycjako kluez do odrozniania
up. wartosciowania od udzialu (zaangazowania), dwu podstawowych poziomow, na ktorveh sytuujq siy po stawy. Jednak dla zagadnicnia stosownosci taksonomicznej zadari WAV nic ma to istotnego znaezenia, gdyz
postawy nic dajq sic nimi sprawdzac (glownq przeszkody stanowi prawic niewykrywalna dcklaratywnosc,
mogqea zaslailiac slowami prawdziwc postawy) . WVjqlkiem pozytywnym jest lutaj occnianic za pomocq ja snego i zracjonalizowancgo kryterium. Ale sq to czynnosci lezqce na pograniczu rozumowania, a nawet bardzicj do niego przynalezq niz do postaw.
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W dzialach przedmiotu
Z dwu glownych pionow jyzyka polskicgo zadania WAV znajdujq szersze zastosowanic w ksztalcciiiu
jyzvkowym niz litcracko-kultutalnym; ale w obu z nich sq przydatnc do sprawdzania wicdzy, np. z gramatyki
opisowcj i liistoryczncj. slowniclwa i slowotworstwa, znajomosci systemu jyzvkowcgo i komimikaeji, zasad
ortogralii i interpunkcji, liislorii literatury i szluki z kontekstami, poctyki opisowcj i szerzej tcorii literatury,
stylistyki jyzykoznawezej i litcrackicj.
Sposrod podstawowych umicjytnosci polonistycznych, jak juz byfo wspomnianc zadania WAV sq naj bardziej stosownc (zeby nic powicdzice: powolanc) do pomiaru rozumicnia po cichu czytancgo tekstu
niclitcrackicgo. Ograniczenia dolyezq tu stosunkowo wqskicgo zakresu occniania tekstu i pomyslow za stosowania (pr/ ydatnosci) tego, co siy przcc / ytalo — jesli oczywiscic c / ytanic ze zrozuinicnicm pojmowac szcr/cj
(jak w badaniach tzw. alfabetyzacji fuiikijonalncj), a nic wqsko, jako rozumicnic tylko tego, co jest w tekscic.
W czytaniu tekstu litcrackiego zadania WAX ' nadajq siy do sprawdzania prawic ealego zakresu umicjyt nosci analizy na poziomic opisu dziela: a malo siy przydajq w interpretaeji i wartosciowaniu. Tc ostatnic
czynnosci zrcsztq mocno zalezq od przyjylych zalozcri mctodologieznyeh. iNajogdlniej mowiqc, wiccej s /ans
takim zadaniom dajq melody zblizone do strukturalizmu, a duzo innicj hcrmcneutyka i w ogole zawirowania
metodologiczne powstalc na gruncie postmodernizmu (dckotistrukcjonizm).
Pisanic zas musi bye sprawdzanc przcz pisanic. Stqd tradycyjnc wypracowania szkolnc, czyli cwiczcnic
w wytwarzaniu slowncgo tekstu ciqglcgo, sq na cgzaminach donioslych nic do zastqpicnia. Zadania WAV dajq
siy ezc.sc iowo i zaslypezo uzyc przv nioktdrych. wyndrybninnych skladnikach jako ..surogatv ", probki materia lu biidowlanego, ale nic samego budowania; up. jako zadania poprawnosciowe w wykrywaniu i poprawianiu
I >lyclow JYZVKOWYCLI, glownie systemowych, a czysciowo tez stylistycznych. Natorniast nic nadajq siy do rnie rzenia umicjytnosci ortograllcznych, poniewaz czynnosci pisania nic tu nic zastqpi. a podezas wykrywania
i poprawiania hlyddw musialyhy one bye widocznc, cksponowatic wizualnic, na co nic dajq przyzwolcnia
dydaklycy lego dzialn przedmiotu.
Inaczcj pr /cdslawia siy rzeez z intcrpuiikcjq. Tulaj nic ma duzego zagrozenia wzrokowego utrwalania
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siy blydu (nasz system przestankowania jest gtownie logiczny, skladniowy); inozna go wiyc uzywac jako nuiterialu budowlanego zadan. Juz cwierc wieku temu zostala zaproponowana polonistom konstrukcja inter punkcyjncgo zadania poprawnosciowcgo WAV bcz sztucznic formulowanych i graficznic wyodrybnianycb al tcrnatow: konstrukcja cliyba dotqd za rzadko cksploatowana w tcstach intcrpunkcyjnych. Oto przyklad takiego zadania, z instrukcjq pelniqcq roly wspblnego Ir/onu, ktorego nic trzeba powtar/ac pr/y kazdym zadaniu.
,,Po kloryin z wyrazow (naznaczonych literamiA, 13, 0, D,I£) dostrzegasz blqd interpunkcyjny (brak
przeeinka albo przecinek zbydny) ? Jesli wypowiedz jest poprawna pod wzglydem interpimkcyjnyni, wy bicrz litcry P \
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Mowimrtu o zndaiunch // / /, ( llutcgo zcmozna niini spmurlzac,jak tviecic i znajomosc zasad, i umicjglnosci inlcrpunkcyjnc. P

lakie wydzielanie do pomiaru testem niektorych skfadnikow umicjytnosei pisania pozornie zdajcsiy nie
mice sensu, skoro i tak, nawet w naturalniejszej sytuaeji, byfvby one sprawdzane w wypracowaniu. A jednak
dydaktycznic jest ono cclowc; konstruktorowi dajc mozliwosc dokladnicj zaprogramowac i pokryc zadaniami
cafy, uezony na Ickcjacb zakres trosci wydzieloncgo skladnika (up. leksyki, skladni czy interpunkcji), egzanii nowanemu zas nic pozwala unikac ani omijae irudnosci.
Przyklad zadania z interpunkcji zoslal tu przyloczony, poniewaz ukonkretnia pewne inne zagadnicnie,
istotnc w tcstach polonistyeznych ( liumanistycznycb) .

Otwieranie zamkniytego
Zadania zamkniyte, a szczcgolnic zadania WAV, razq i zrazajq do sicbic polonistow sztywnoseiq swej
formy. I3 yla ona dolychczas ponickqd wymuszana proeeduiami statyslycznymi, wymyslanyrni przez caly
wick XX dla potrzeb analizy wynikbw testowania roznicujqcego, szczcgolnic w psychomctrii. I lumanisei,
a posrod nich dydaktycy obcujqcy ze zjawiskami artystyeznymi i ich wartosciowanicm, radzi by rozluznicnia
lygorbw formy, zeby nie przycliodzilo konstruktorom \v sytuacjach krytyeznych wofae, za owym nieszczy Krdlesl \vo za ...czwarly dyslraklorl ”. Droga do uelaslycznienia formy zada snym krolem Irzecim Szekspira: „
nia WAV nioze wiese przez jego niedomykanie.
Pamiytamy, ze pojycia ..otwartosc // zamkniytosiT w wiedzy o tcstach sq inaezej uniownc niz w logice,
zostaly wyprowadzonc nic tyle z czynnosci umysfowych rozumowania. co ze sposobow (tcchnik) udziclania
odpowiedzi. Uzgodniono mianowicie, ze zadanie nawet logicznic zamkniyte (z okrcslonq liezbq znanych rozwiqzari) w leseie bydzie nazywanc otwartym z lego tylko poworlu, ze jego rozwiqzanic musi bye sformulowane
a nie wybrane lub wskazane. (Xauwazmy na marginesie, ze — wbrew pozorom — w rzeczvwislosci zyciowej,
sytuaeji dccyzyjnyeh logicznic otwartych jest cliyba mniej niz zadan otwartycb w roznycb sprawdzianach
i cgzaniinach szkolnycb .) Przykladami niedomkni tych zadan WAV mogq bye te z nich, ktorc dajq mozliwosc
zadna z podanyeh // wszystkic z podanycIV’, jeszcze inna” albo ,,brak odpowie wybrania alternatu typu : „
dzi . Tak olo, pozoslajqc formalnie zamkniyte, zadania niedomkniyte mogq dodawacsobie logieznej olwarlo sci, gdyz lakie alternaty w gruncie rzeezy zaprzeezajq trzonowi (domagajqcemu siy zwykle zamykania luki
w rozumowaniu wymaganym przez zadanie) . Sq to jednak rozwiqzania konstrukcyjne tylko pozornie latwe
i wygodne, a naduzywanc, w czysto nicdopracowancj postaci, przynoszq wiycej pomiarowych strat niz korzysci. Przytoczone wyzej zadanie poprawnosciowe z interpunkcji, wprowadzajqc odpowiedz „
PV (= wypowiedz
poprawna, nie doslrzegam blydu), nie tylko doslarcza wszyslkim zadaniom teslu szostego, dodalkowego al ternatu, ale lez uzwykla syluaejy testowania, upodobnia jq do naturalnyeh sytuaeji czytelniczycb, w klorycli
tekst nioze bye poprawnv albo z blydami, a ezvtelnik nioze jc dostrzegac albo nie. lak niedomkniyte zadanie
nic wymusza szukania blydu ,.na sily" ani zgadywania.
Zupelnie nie spotykasiy w zadaniacb WAV' oflpowiedzi do wyboru typu ,,nie wiem („
nic
nie uniiem’, „
pot rally ) . A ma onaswoje zalety : po pierwsze, lez swoiscie olwiera zadanie i egzaminowanego ( w strony lego,
co ma jeszcze do nauezenia siy); po drugie, pozwala premiowac lycli. co wicdzq, vx \ nie wiedzq (nic uniicjq.
nie potrafiq) i pizyznajq siy do tego: po trzccie, mogq oslabiac tendenejy do zgadywania. lb ostatnie oczywi -
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seie pod warunkiem zapewnienia egzaminowanemu w instrukeji korzysci z wybrania odpowiedzi ,.nic wienr;
ze lepicj mu sit; oplaca jq wybrae niz slepo zgadywac, gdv nie potrafi wybrae odpowiedzi poprawnej ani
wycliminowac dystraktorow. Statystycy powinni by opracowac tu jakis scnsowny wskaznik (wspolezynnik ?)
rekompcnsujqey swiadomosc ujawnionej niewicdzy.
Jeszc /e bardziej uelaslycznialyby zadanic WAV: mchoma liezba i dystraktorow, i odpowiedzi popraw nycli w jednym teseie, dodatnie punklowariie odpowiedzi czysciowo poprawnyeli, wreszeie dana testowane inu mozliwose dodawania odpowiedzi swoieh do podanych, a w tym — dodawania uzasadnien. Sq to pomy sly w historii pomiaru dydaktyczncgo znanc, ale w praktycc zarzuconc, pod tyraniq wyniogow statystyczncj
obrobki wynikow testowania. Wdobic komputerowej i one przeciez uzyskaly nowo mozliwosci, wire tez po wiiiny sit; uelastycznie.

Pozytki polonistow z zadan WW
Jak kazda przesada, tak i nadmiar zadan WAV w sprawdzaniu osiqgniye polonislycznych moze szkodzic.
Jeclnak nie widac tu i teraz takicgo zagrozenia. Niedawne ostro negatywne przyjycie w srodowisku pienvszyeh
w Polscc tzw. badari kompctcncji oraz sygnaly ostrzegawcze dochodzqcc z przcsyconego zadaniami WAV p« » niiaru na Zaehodzic uzasadniajq ten optymizm. Jesli b dzie przestrzegana zasada stosownosci (odpowicdnio ^ b dq stwarzane odpowiednie warunki testowania,
sci) Corniy do tresci zadan, a w egzaminaeb doniastych
to zadania WAV przyniosq ini tyle korzysci, ile rnogq.
Asanii polonisci, poznajqc mozliwosci i ograniczcnia oraz cwiczqc sit; w konstmowaniu zadan WAV' nie
tylko nabywaliby kompctcncji do ich occny, ale tez, bye moze, tcmpcrowaliby slaitcczniej swoje zawodowe
i osobtnvosciowe,,.artystowskie" rozwichrzenia, ktorych nadmiar tez szkodzi. Mogliby sit; cwiczyc w prccvzyj nym myslcniu i wypowiadaniu, jakiego one wymagajq i od konstmklorow, i od uxylkownikow.
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Zadania WW powinny sit; ostac w warsztacie polonisty takze ze wzglt;rlow cywilizacyjnych; zyeie bo wiem we wspblezesnym swieeie co raz rzysciej wymaga od ezlowieka trafnych dceyzji w wvbieraniu gotowyeli
prt )duktdw niz udzialu w ich wylwarzaniu. Zyciowe zas zaslosowania lego typu zadan bywajq zaskakujqee.
Oto donioslv gazety ( za ezasopismem ..Nature Neuroscience", 2000), ze szwajcarscy i amervkahsey naukowcy
odkryli nowe aspekty zaleznosci migdzy pamiytaniem a stresem. Potwierdzajq one i wyjasniajq m. in. wiykszq
efektywnose dochodzenia do prawdy w sqdaeh za pomocq pytan zamkni;< tych z odpowiedziami do wvboru.
ktdre dolqtl na m/prawacli bywajq opmlestowywnne jako sugestywne. Tymezasem one po prostu wspomaga jq pantile swiadka . It tlzit;ki nun up. zeslresowany swiadek tlawnego napatlu na bank, nie polrafiqcv otllwo rzyc okolicznosci wzeznaniu otwartym, na pytanie WAV: ..Czy bandyci mieli : a) pistolet, b) innq broh krotkq.
c ) karabiny. tl ) innq bron dhigq? " moze odpowiedzicc bez wahania: .Trzech mialo pistolety, a jcden stizelby
z takq dlugq litfq. " Do tej scenki dziennikarka gazety dodala swoje przewidywanie, ze bye moze w przyszlosci
nic tylko egzaminy ale tez sqdowe przesluehania vbt;dq przypominac teleturniej «Milionerzy» *’.
A uczqc na lekcjach porozumiewania sit;, polonisla powinien przygotowywae swoieh uezniow takze
tlo pclnienia komunikaeyjnej roli swiadka.
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